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25.04.2017 (Wtorek) 

12: 30     Spotkanie w sali konferencyjnej hotelu Ines, prezentacja zakładu PZL Sędziszów S.A. 

13: 15 – 14: 45 Zwiedzanie zakładu 

14: 45 – 15: 30 Pytania i odpowiedzi. Spotkanie z przedstawicielami działu zakupów 

15: 30 – 15: 45 Pożegnanie gości i powrót do hotelu Ines  

15: 45 Lunch (restauracja hotelowa) 

  

16: 30 – 19: 30   SEMINARIUM 

16: 30 – 18: 00 Artur Staniec, Senior Director, Michał Zimiński, Menedżer 
Simon-Kucher & Partners Sp. z o.o. 
Najnowsze wyzwania i trendy cenowe w branży motoryzacyjnej – omówienie wyników badania Global 
Pricing Study 2016 wraz z rekomendacjami dla firm, jak z wyzwaniami można sobie zyskownie poradzić 
- Jakie są najważniejsze wnioski z międzynarodowego badania cenowego Global Pricing Study 2016 dla 
branży motoryzacyjnej? 
- Jak firmy z branży motoryzacyjnej mogą przeciwstawić się rosnącej presji cenowej? 
- Gdzie firmy z branży motoryzacyjnej upatrują możliwości generowania dodatkowych zysków? 
- Jak efektywniej wdrażać podwyżki cen, by nie tylko kompensowały rosnące koszty, ale również 
zapewniły firmie rentowność umożliwiającą stabilny wzrost? 
- Dlaczego inwestowanie w pricing się firmom opłaca? 

18:00 – 19:30 Piotr Gadzinowski Senior Manager, Crido Taxand 
Bogusława Mazurek, Dyrektor ds. Rozwoju, Crido Taxand  
Promocja innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie atrakcyjności ulgi na działalność 
badawczo-rozwojową  
- Na czym polega idea podatkowej ulgi na działalność B+R?  
- Jakie realne korzyści daje ulga? 
- Jak zwiększą się korzyści z ulgi od 2018 roku? 
- Kiedy w praktyce można z ulgi skorzystać i jak się do niej przygotować? 
- Jakie wydatki można odliczyć? 
- Ulga B+R a dotacje – czy można i jak łączyć stosowanie ulgi z dotacjami dla przedsiębiorców? 
- Jakie dotacje można uzyskać w 2017 roku? 

20: 30 – 24: 00 Wspólna kolacja 

 
26.04.2017 (Środa) 

10: 00 Przejście do fabryki Gumat Róg, Pawlikowski Spółka Jawna 

10: 15 – 11: 00 Przywitanie gości i prezentacja zakładu 

11: 00 – 12: 00 Zwiedzanie zakładu 

12: 00 – 13: 30 Pytania i odpowiedzi. Spotkanie z przedstawicielami działu zakupów 

13: 30 – 14: 00 Pożegnanie gości i powrót do hotelu Ines 

14: 00 Lunch (restauracja hotelowa) 
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