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WSTĘP

KILKA SŁÓW OD ORGANIZATORÓW

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję zakupową PROCON
INDIRECT FORUM 2017, która odbędzie się w dniach 21-22.03.2017 r. w hotelu
Airport Okęcie w Warszawie. Wydarzenie kierujemy do wyższej kadry zarządzającej
odpowiedzialnej za zakupy indirect (zakupy pośrednie) w średnich i dużych
przedsiębiorstwach i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zakupów
nieprodukcyjnych. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Akademia
Leona Koźmińskiego.
W ciągu trzech lat udało nam się zbudować markę konferencji PROCON:
majowa - PROCON Manufacturing, październikowa - PROCON/POLZAK
organizowana wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Menadżerów Logistyki. Sukces
frekwencyjny dotychczasowych edycji konferencji (ponad 900 uczestników
w ciągu 3 lat) pokazuje, że tematyka zakupowa zyskuje na znaczeniu i silnie dąży
w kierunku osiągnięcia mocniejszej pozycji w procesach biznesowych. Dlatego też
zdecydowaliśmy się na organizację kolejnej konferencji, która merytorycznie skupi
się na zakupach pośrednich. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach
oraz wiedzy zaproszonych Ekspertów, przygotowaliśmy wydarzenie obfitujące
w interesujące case studies, warsztaty i dyskusje.
Konferencja jest wyjątkowym, tego typu, wydarzeniem na polskiej
scenie konferencji biznesowych i pozwoli Państwu na wymianę doświadczeń oraz
najlepszych praktyk branżowych z innymi specjalistami, umożliwi nawiązanie
nowych, wartościowych kontaków oraz przybliży najświeższe, światowe trendy
zakupowe.

Mateusz Borowiecki
Prezes Zarządu, OptiBuy

www.konferencja-procon.pl
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Kupuj mądrze, myśl perspektywicznie: OptiBuy wspiera firmy w doskonaleniu
warunków i struktury działań zakupowych, opierając je na solidnych
i zbalansowanych podstawach. Dostarczamy usługi inteligentnego doradztwa
w obszarze zakupów: od analizy poprzez doradztwo strategiczne, kończąc na
pełnym wdrożeniu proponowanych rozwiązań włącznie z narzędziami IT.
Eksperci OptiBuy charakteryzują się dogłębną znajomością działań zakupowych,
procesów produkcyjnych, struktur organizacyjnych, a także handlowego
i technicznego know-how. OptiBuy wypracowuje optymalne rozwiązania dla
każdego ze swoich klientów, poprzez całościowe i interdyscyplinarne podejście.

Konferencja 2014

Konferencja 2015

20 październik 2014

22-23 październik 2015

PROCON Manufacturing 2016

Konferencja 2016

10-11 maj 2016

18-19 październik 2019

Organizator

Nadchodzące wydarzenia w 2017

OptiBuy
Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Phone : (+48) 22 253 74 56
		
Fax
: (+48) 22 661 52 61

29-30 maj, Wrocław,
PROCON Manufacturing 2017
17-18 październik, Warszawa
PROCON-POLZAK 2017
Największa konferencja zakupowa w Polsce

Email
Web

: info@optibuy.com
: www.optibuy.com
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NASZE KONFERENCJE

PROCON W LICZBACH
Profil Uczestników Konferencji PROCON

26%

22%

20%

18%

14%

Dyrektorzy
zarządzający

Managerowie

Prezesi /
członkowie
zarządów

Specjaliści

Dostawcy

903

134

88

42

Uczestników

Prelegentów

Wykładów

Wystawców

wszystkich Konferencji

prowadzących
wykłady, prelekecje,
i warsztaty

prezentacji i case
studies.

prezentujących swoje
usługi i produkty

12 BRANŻ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmy produkcyjne
Dostawcy usług
Sektor IT
Consulting
Logistyka
Finanse/Bankowość
Sektor medyczny/Farmacja
Marketing
Energetyka
Telekomunikacja
Ubezpieczenia

www.konferencja-procon.pl

Aplikacja konferencyjna
Dedykowana aplikacja na
urządzenia mobilne
stacjonarne, ułatwiająca
komunikację między
Uczestnikami oraz
umożliwiająca wygodne
przeglądanie programu,
poznawanie sylwetek
prelegentów, dodawanie
interesujących wykładów do
kalendarza i głosowanie
w trybie rzeczywistym

Kanał YouTube

O WYDARZENIU

PROCON INDIRECT
FORUM 2017
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AIRPORT HOTEL OKĘCIE
Warszawa
21-22 marzec 2017
Kierowanie działem zakupów w firmie to w dalszym ciągu duże wyzwanie
dla polskich przedsiębiorstw. Nieustannie niedoceniana funkcja zakupów
pośrednich w firmach powoli zyskuje na znaczeniu w świadomości przedsiębiorców
i kadry zarządzającej. Sprawnie zarządzane zakupy nieprodukcyjne to nie tylko
oszczędności w skali całej firmy, ale przede wszystkim wartość dodana do całej
organizacji, płynąca z innowacji i efektywności prowadzonych działań zakupowych.

Tematyka PROCON Indirect Forum 2017
•
•
•
•
•
•

Najnowsze trendy w branży zakupowej
Najlepsze praktyki stosowane w organizacjach
Identyfikacja i zarządzanie kategoriami zakupowymi
Rola zakupów w organizacjach zorientowanych projektowo
Zarządzanie relacjami z dostawcami
Zarządzanie flotą

Problematyka poruszana w trakcie PROCON Indirect Forum 2017 to
niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami,
konfrontacji najlepszych praktyk, stymulacji innowacji oraz nieprzeceniany
networking.

www.konferencja-procon.pl
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PRAKTYCY I EKSPERCI

UCZESTNICY

Kadra wyższego szczebla.
Wydarzenie kierowane jest do wyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnej za zakupy
indirect (zakupy pośrednie) w średnich i dużych przedsiębiorstwach.
•
•
•
•
•
•

Właściciele i Prezesi spółek
Dyrektorzy i Managerowie ds. Zakupów
Dyrektorzy i Managerowie ds. Zarządzania Flotą
Dyrektorzy i Managerowie ds. Zarządzania Nieruchomościami
Dyrektorzy Administracyjni
Facility Managerowie

Reprezentująca branże:
•
•
•
•
•
•

Finanse i Bankowość
FMCG
Telekomunikacja
Ubezpieczenia
Farmacja
Firmy produkcyjne

PROCON INDIRECT FORUM 2017
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PRAKTYCY I EKSPERCI

Arjan van Welle

Jan Vašek

Franciszek Manikowski

Rafał Marcyniuk

Ekspert, Eindhoven
University of Technology

Ekspert, Cranfield
University/VSB-TU Ostrava

MCIPS,
TJX Europe (TK Maxx)

Dyrektor Finansowy,
OLIVIA BUSINESS CENTRE

PRELEGENCI I GOŚCIE

Temat: Panel Dyskusyjny:
Efektywność zakupowa
w kategoriach indirect i jej
pomiar

Temat: Wykład Otwierający
Konferencję oraz Warsztaty
dla kadry zarządzającej

Temat: SRM: jak skutecznie
wdrożyć efektywny program
zarządzania relacjami
z dostawcą

Temat: Lease or buy – mieć
czy najmować – o to jest
pytanie

Bartłomiej Wiśniewski

Katarzyna Wieczorek

Robert Bruszewski

Mateusz Borowiecki

Dyr. Dept. Zarządzania
Majątkiem, PROVIDENT

Financial Controller,
L’Oreal

Dyrektor Biura Zakupów
Nielekowych, NEUCA SA

Prezes Zarządu, OPTIBUY

Temat: Umowy podpisujemy
na złe czasy… jednak
w przypadku usług flotowych
traktujmy je jako pewnik

Temat: Outsourcing zakupów Temat: Miejsce i rola zakupów Temat: Panel Dyskusyjny:
w organizacji zorientowanej
Organizacja zakupowa
w praktyce – perspektywa
projektowo
w firmie - Potrzebna czy
dostawcy i klienta
niepotrzebna? Czyli Zakupy
oczami Zarządu

Tomasz Gonsior

Łukasz Kozicki

Partner, OPTIBUY

Manager, NEXTBUY

Temat: Panel Dyskusyjny:
Efektywność zakupowa
w kategoriach indirect i jej
pomiar

Temat: Jak wdrożyć proces
oceny dostawców
w organizacji, by przyniósł on
realne korzyści?

www.konferencja-procon.pl

Adam Rzeżacz

Artur Fydryszek

Senior Consultant,
Consultant, OPTIBUY
OPTIBUY
Temat: Outsourcing zakupów Temat: Outsourcing zakupów
w praktyce – perspektywa
w praktyce – perspektywa
dostawcy i klienta
dostawcy i klienta
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PRAKTYCY I EKSPERCI

GOŚĆ SPECJALNY
światowej sławy ekspert zakupowy

prof. dr Arjan van Weele
Uważany za europejskiego guru w dziedzinie zakupów w biznesie.
Kieruje Katedrą Zakupów i Zarządzania Dostawami na Eindhoven University of
Technology. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce zakupów i
zarządzania łańcuchem dostaw. W swoim naukowym dorobku ma m.in. 15 pozycji
książkowych dotyczących strategii biznesowej, zakupów i zarządzania łańcuchem
dostaw, w tym najbardziej znaną studentom i szczególnie słuchaczom studiów
podyplomowych - Purchasing and Supply Chain Management.
Jako konsultant kierował projektami badawczymi w dziedzinie zakupów i
zarządzania łańcuchem dostaw realizowanymi m.in. dla firm produkcyjnych (ABB,
Alcatel Bell, DAF Trucks, DSM, Honeywell, Shell International, Heineken,
Royal Friesland Foods, Skanska), handlu detalicznego (Ahold, Maxeda) oraz
usługowych (linie lotnicze, banki, transport publiczny). Jest jednym z najbardziej
inspirujących mówców biznesowych w swej specjalności. Prof. Arjan van Weele
jest również twórcą globalnego systemu edukacji w dziedzinie zarządzania
łańcuchem dostaw wdrożonego w 61 krajach przez 121 instytucji. W 2014
gościnnie wystąpił na konferencji zakupowej PROCON/POLZAK organizowanej
przez OptiBuy.

Temat wystąpienia: Creating Business Alignment Through Category Sourcing: Key Succes Factors of Category
Sourcing Teams (Skuteczne kupowanie we współpracy z Klientem wewnętrznym. Kluczowe czynniki sukcesu zespołów
zarządzających kategoriami zakupowymi)
•
•
•
•
•
•

Category Sourcing: concepts and definitions
Why we need cross functional sourcing teams
Why category teams often fall behind
Key factors that explain category team performance
How do category teams perform in practice: evidence of academic research
Six ideas to foster category sourcing team performance

Temat warsztatów: Professional Purchasing: The Next Step
(Jak wejść na wyższy poziom zakupów?)
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation and discussion
Theoretical Framework: Implications of Principal Agent
Theory for Purchasing Professionals
Case Sanofi Poland: From Cost to Value Based Purchasing
10 Methods to reduce cost and create business value
Case Eastern Airlines: About Procurement Governance
and Stakeholder Engagement
Purchasing Governance: rules of engagement
Effective stakeholder management for purchasing
professionals: do’s and don’t’s
Discussion: Implications for ITPs future purchasing
agenda

PROCON INDIRECT FORUM 2017
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PRELEKCJE, WYKŁADY, WARSZTATY

PROGRAM

PROCON INDIRECT FORUM 2017
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Wtorek

PROGRAM

DZIEŃ I - PRELEKCJE
I PREZENTACJE
21 marzec, 2017

Airport Hotel Okęcie, Warszawa

08:00 - 09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:00 - 09:10

Oficjalne otwarcie Konferencji

09:10 - 10:40

Skuteczne kupowanie we współpracy z Klientem
wewnętrznym. Kluczowe czynniki sukcesu zespołów
zarządzających kategoriami zakupowymi (ENG)

Wykład otwierający

Creating Business Alignment Through Category Sourcing: Key Succes
Factors of Category Sourcing Teams
prof. dr Arjan van Weele
•
•
•
•
•
•

10:40 - 11:30

koncepcje i definicje
dlaczego potrzebujemy wielofunkcyjnych zespołów zakupowych
dlaczego zespoły zakupowe często mają zaległości
główne elementy efektywności zespołów zakupowych
jak kształtuje się wydajność zespołów zakupowych w praktyce: dowody badań
akademickich
sześć sposobów wspierania wydajności zespołów zakupowych

Panel Dyskusyjny: Organizacja zakupowa w firmiePotrzebna czy niepotrzebna? Czyli Zakupy oczami Zarządu
Moderator
Mateusz Borowiecki
Prezes Zarządu, OptiBuy

Paneliści
Andrzej Matuszyński - EuroZET
Gracjan Fiodorowicz - Grupa Pracuj
Jarosław Wojciechowski - Play

11:30 - 11:50

Adam Bugajczuk - PKO BP

Przerwa kawowa

Wszystkie wystąpienia w językach obcych będą tłumaczone symultanicznie

PROCON INDIRECT FORUM 2017
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RELACJE Z
DOSTAWCAMI
11:50 - 12:20

PROGRAM

21 marzec 2017

Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Supplier Relationship Management: jak skutecznie wdrożyć
efektywny program zarządzania relacjami z dostawcą.
Franciszek Manikowski
Manager of Global Category Sourcing, TJX Europe (TK Maxx)

12:20 - 12:50

Jak wdrożyć proces oceny dostawców w organizacji, by przyniósł on
realne korzyści?
Łukasz Kozicki
Manager, NextBuy

12:50 - 13:20

Outsourcing zakupów w praktyce – perspektywa dostawcy i klienta
Katarzyna Wieczorek, Financial Controller, L’Oreal – Kosmepol
Artur Fydryszek, Consultant, OptiBuy
Adam Rzeżacz, Senior Consultant, OptiBuy

13:20 - 14:10

Lunch

ZARZĄDZANIE
KOSZTAMI
ADMINISTRACYJNYMI

Lease or buy – mieć czy najmować – oto jest pytanie

14:10 - 14:40

Rafał Marcyniuk
Dyrektor Finansowy, Olivia Business Centre

14:40 - 15:10

Miejsce i rola zakupów w organizacji zorientowanej projektowo
Robert Bruszewski , Dyrektor Biura Zakupów Nielekowych, NEUCA
Rafał Szewczyk, Kierownik Grupy Zakupowej, NEUCA

15:10 - 15:40

Umowy podpisujemy na złe czasy… jednak w przypadku usług
flotowych traktujmy je jako pewnik
Bartłomiej Wiśniewski, Dyrektor Dep. Zarządzania Majątkiem, PROVIDENT POLSKA

15:40 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:00

Panel Dyskusyjny: Efektywność zakupowa w kategoriach indirect
i jej pomiar
Moderator

dr Tomasz Gonsior Partner, OptiBuy

Paneliści
prof. dr Arjan van Weele - Eindhoven University of Technology
dr Jan Vasek - Cranfield University / VSB-TU Ostrava
Sebastian Jastrzębowski - LPC

17:00 - 17:30
18:00 - 22:00

Podsumowanie i zakończenie
Cocktail networking, Klub Aviator, X piętro Hotelu Airport
Okęcie
www.konferencja-procon.pl
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PROGRAM - DZIEŃ II - WARSZTATY

WARSZTATY ZAKUPOWE
22 marzec, 2017

Czast trwania
Każdy z warsztatów rozpoczyna się poranną kawą i trwa od 9:00 do 17:00. W czas trwania warsztatu wliczona jest godzinna
przerwa na lunch i kilka 15-minutowych przerw kawowych.

Uczestnicy
Warsztaty dedykowane są dla kupców, specjalistów, managerów oraz wyższej kadry zarządzającej (prezesów, dyrektorów
oraz managerów wyższego szczebla).

Materiały i ćwiczenia
Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci plików PDF na które składają się slajdy zawierające
zagadnienia teoretyczne, case studies i manual z opisem wykonywanych ćwiczeń.

Certyfikaty
Wszyscy Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Warsztat
specjalny (ENG)

Jak wejść na wyższy poziom zakupów?
Professional Purchasing - The Next Step
prof. dr Arjan van Weele, ekspert zakupowy, Gość Specjalny Konferencji

Airport Hotel Okęcie,
Warszawa

Głównymi celami zajęć będzie przybliżenie przyszłościowej roli managerów
zakupowych oraz rozwoju procesów zakupowych w organizacjach, zarówno w teorii,
jak i praktyce – od koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw przez spojrzenie taktyczne
i strategiczne po Partnerstwo Biznesowe, Doskonałość Operacyjną i praktyczne modele
rozwoju. Będą mieli Państwo okazję zapoznać się z i pracować na przykładzie dwóch,
interesujących case studies.

Zajęcia skoncentrują się na 4 głównych zagadnieniach:
•

Przyszłej roli managerów zakupów w organizacjach – omówimy 3 funkcje kierowników i dyrektorów działów zakupów
oraz trendy, które je kształtują

•

Rozwoju procesów zakupowych w czasie – przyjrzymy się 6-cio etapowemu modelowi rozwoju zakupów oraz
wykorzystamy go przy analizie poziomu dojrzałości funkcji zakupowej w Państwa organizacjach

•

Aktywnej wymianie doświadczeń i wiedzy – za sprawą 2 kompleksowych studiów przypadku – Sanofi Poland i Eastern
Airlines; pierwszy przykład pozwoli nam zgłębić problem, w którym ceny dostawcy nie mogą być dalej redukowane
oraz ile można zyskać patrząc na ten problem przez pryzmat łańcucha dostaw i kosztów całościowych, jednocześnie
angażując wewnętrzne zasoby i interesariuszy; drugi przykład przybliży sytuację, w której konieczne jest przezwyciężenie
oporów w organizacji względem nowych źródeł kosztów – co możemy zrobić gdy zaangażowanie interesariuszy staje
się przeszkodą?

•

Przeniesieniu zagadnień z teorii do praktyki – celem nadrzędnym jest transfer zdobytej wiedzy do codziennych
obowiązków, planów i działań; stworzymy indywidualne listy pomysłów, które będą mogli Państwo wdrożyć we własnych
organizacjach

Warsztaty
mają
na
celu
przede
wszystkim
aktywne
i doświadczeń za pośrednictwem pracy grupowej i dyskusji otwartej.

PROCON INDIRECT FORUM 2017
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PROGRAM - DZIEŃ II - WARSZTATY

WARSZTATY ZAKUPOWE
22 marzec, 2017

Warsztat I

Budowanie strategii zakupowej
Mateusz Borowiecki Prezes Zarządu, OptiBuy

Airport Hotel Okęcie,
Warszawa

Celem Warsztatu jest przekazanie uczestnikom wieloletniego doświadczenia w zakresie
budowania skutecznych strategii zakupowych. Cały dzień warsztatowy oparty będzie o
pracę w grupach nad realnym przykładami strategii dla kategorii: zakupy informatyczne,
zakupy floty samochodowej, zakupy usług zarządzania nieruchomościami. Otrzymają
Państwo rozbudowane case study opisujące poszczególne kategorie. Na życzenie, możliwe
będzie przygotowanie strategii z własnego, aktualnego zakresu obowiązków.

Warsztat będzie bazował na sprawdzonym podejściu, w którym budowanie strategii opiera się na 5 krokach:
•
•
•
•
•

Ocena obecnej strategii / stanu kategorii – na wstępie, skoncentrujemy się na określeniu punktu wyjścia do
przygotowania strategii
Badanie potrzeb wewnętrznych – w tym punkcie, skupimy się na potrzebach partnerów biznesowych wewnątrz
naszej organizacji oraz na wymaganiach naszego biznesu
Badanie rynku dostawców – w ramach tego etapu przygotujemy i przedstawimy optymalne podejście pozwalające
na wybór najlepszych dostawców w kontekście potrzeb biznesowych
Analiza i wybór wariantów strategii – zajmiemy się przygotowywaniem kompletnych i jasnych scenariuszy działań
strategicznych, tak aby nasza praca była zrozumiana i doceniana przez partnerów biznesowych
Plan działania, mierzalne cele i kamienie milowe – na zakończenie, przećwiczymy budowanie operacyjnych
scenariuszy działań mających na celu skuteczne wdrożenie zbudowanej przez nas strategii

Cały dzień warsztatowy wyróżniać się będzie wysoką interaktywnością, z nastawieniem na praktyczne rozwiązywanie
problemów i jasną komunikację oraz przygotowanie do wdrażania opracowanych strategii w życie. Po każdym etapie
Warsztatu, otrzymacie Państwo informację zwrotną dotyczącą opracowanych punktów i strategii, od prowadzącego
oraz innych uczestników zajęć.

www.konferencja-procon.pl
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WEŹ UDZIAŁ

UCZESTNICTWO

Konferencja
I dzień
21.03.2016
Udział w pierwszym dniu Konferencji
(wraz z wieczornym 'Cocktail networking' w Klubie Aviator)

499 PLN
netto

Warsztaty
II dzień
22.03.2016

Udział w jednym z warsztatów do wyboru:
•
•

Budowanie strategii zakupowej
Symulacja biznesowa – strategiczne zakupy energii elektrycznej (ENG)

999 PLN
netto

Warsztaty specjalne
II dzień
22.03.2016

Udział w specjalnych warsztatach z prof. dr. Arjanem van Weele
Jak wejść na wyższy poziom zakupów? (ENG) (Professional Purchasing - The Next
Step)

2350 PLN
netto

www.konferencja-procon.pl
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