
 

 

 

 

Warszawa, dn. 26 września 2012 r. 

Program 

 

KONFERENCJA I PREZENTACJA RAPORTU: 

TRENDY 2013: TRANSPORT I MOTORYZACJA 

 

 

9:00 - 9:50  REJESTRACJA + PRZYWITANIE 

9:50 - 10:00 POWITANIE 

10:00 - 10:20 WPROWADZENIE 

Transport i przemysł motoryzacyjny znajdują się obecnie w początkowej fazie wielkiej transformacji, 

która zmieni ten sektor gospodarki na kolejne dziesięciolecia. Dlatego postanowiliśmy bliżej przyjrzeć 

się tym zmianom i wskazać najważniejsze trendy, które decydować będą o rozwoju tego sektora w 

ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. 

10:20 - 10:40 ECOWORSHIP 

W trakcie ponad stuletniego okresu rozwoju motoryzacji, doszliśmy do przełomowego punktu, w 

którym to samochód jest projektowany z myślą o przystosowaniu się do środowiska a nie na odwrót. 

Zmiana ta znajduje odbicie w rozwiązaniach technologicznych, wykorzystywanych w produkcji 

nowoczesnych pojazdów. 

 

10:40 – 11:00 TELEMATYZACJA 

Systemy telematyczne, ich jakość oraz funkcjonalność, stają się jednym z czynników decydujących o 

wyborze samochodu konkretnej marki. Są coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko do 

komunikacji ze światem zewnętrznym, ale również jako narzędzia wspomagające diagnostykę stanu 

technicznego pojazdu i zachowanie kierowców na drodze. 

11:00 – 11:20 PRZERWA KAWOWA 

11:20 – 11:40 CUSTOMIZACJA 

Różnorodność oczekiwań konsumentów, wymusza na producentach elastyczność w tworzeniu ofert, 

jak i poszerzanie jej palety. Znajduje to wyraz nie tylko w zróżnicowaniu i poszerzeniu oferty typów 

nadwozia czy wzbogaceniu proponowanych jednostek napędowych, ale również w charakterze usług 

przedsprzedażowych i posprzedażowych. Same auta w coraz większym stopniu będą kształtowane 

przez samych użytkowników i ich styl życia. Tradycyjne strategie marketingowe ulegną tym samym 

zrewidowaniu. 



 
 

11:40 – 12:00 TRANSPORT PUBLICZNY 

Globalny wzrost ludności stawia ogromne wyzwania związane z organizacją transportu. Rozwój 

szeroko pojętej infrastruktury transportowej (koleje wielkich prędkości, autostrady, porty lotnicze) staje 

się możliwy na niespotykaną dotąd skalę dzięki inwestycjom realizowanym w trybie partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

12:00 – 12:20 URBANIZACJA 

Do 2025 roku prawie 70 procent światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Większość z 20 

największych metropolii będzie się znajdowało w państwach rozwijających się. W nowej 

rzeczywistości miejskiej, dotychczas dominujące modele systemów transportowych staną się nie tyle 

anachroniczne, co niewystarczające. Nowoczesne, inteligentne systemy transportu miejskiego będą 

stanowiły zwartą sieć różnych środków lokomocji - zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. 

12:20 – 13:15 PANEL DYSKUSYJNY 

 

ZAPROSZENI DO UDZIAŁU: 

 

Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego 

Roman Kantorski – Prezes Polskiej Izby Motoryzacji 

Krzysztof Koprowski – Redaktor Naczelny Polskiej Gazety Transportowej 

Piotr Marzec, Industry Manager Google 

Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Janusz Piechociński – poseł na Sejm RP 

Jacek Wojciechowicz – zastępca prezydenta m. st. Warszawy 

Łukasz Wójcik - Communication Manager, Volvo Auto Polska 

 

  


