
 

 

dzień pierwszy, piątek 06.05.16 
 

Społeczna Akademia Nauk, Łódź, ul. Kilińskiego 98, Aula-A3 

 

Otwarcie obrad - Rektor SAN prof. dr hab. Roman Patora (09:30) 

(9:30 - 11:00) 

Blok „Uwarunkowania działalności e-przedsiębiorstw w XXI wieku” 

(prowadzący prof. dr hab. Łukasz  Sułkowski) 

 

 prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, dr inż. B. Wachnik  – Zjawisko asymetrii informacji 

 dr B. Mróz – Gorgoń, prof. dr hab. M. Mitręga – Strategie Rebrandingu – potencjał i 

bariery 

 mgr A. Małecka, prof. dr hab. M. Mitręga – Prosumpcja i konsumpcja kolaboratywna 

jako uwarunkowania e – biznesu 

 dr D. Janczewska – Zarządzanie zasobami wiedzy w mikroprzedsiębiorstwie 

 dr D. Biniasz, mgr inż. M. Majer – Transport intermodalny, jako nowe wyzwania dla firm – 

studium przypadku 

 

(11:15 - 13:00) 

Blok “Electronic Commerce”  

(prowadzący prof. dr hab. M. Niedźwiedziński) 

 

 dr J. Wilk – E-negotiation based on prototype of integrated management system 

 dr A. Bąkała, M. Bąkała, M. Michalski – Mobile application for medical examination 

improving the management of time and Electronic Health Records 

 dr A. Fajczak, C. Krenski – Computerization of the train’s loading planning proces in a 

regional intermodal terminal 

 dr hab. M. Moroz – Przesłanki i skutki pozyskania źródeł zaopatrzenia w Chinach – na 

przykładzie sklepu internetowego Fine-art.com.pl 

 dr hab. W. Mosorow, prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, P. Yatskiv, O. Lavriv, Z. Kharkhalis  – 

Security provisions for ensuring telecomunication networks protection from malicious 

influences 

 dr Ł. Zakonnik - Płatności mobilne w Polsce – ewolucja postaw użytkowników 



 

 

>>>>>>>>   PRZERWA OBIADOWA (13:00-13:45)   <<<<<<<<< 

 

(13:45-15:15) 

Blok „Multimedialna rzeczywistość sieci”  

(prowadzący prof. dr hab. M. Al-Noorachi) 

 

 dr M. Zalewska – Turzyńska – Greenwashing jako zwodniczy komunikat marketingowy – w 

świetle badań Wilbura Schramma 

 dr Ł. Wiechetek, M. Pawłowski, dr M. Wiechetek – Badania cech klientów oraz procesu 

wyszukiwania produktów w sklepie internetowym z wykorzystaniem analizy logów 

wyszukiwania 

 prof. dr hab. J. Krikawskij, N. Hlynskyy, N. Fihun – Problemy i możliwości wykorzystania 

potencjału marketingowego sieci internetowej 

 dr hab. M. Rzemieniak – Skuteczność reklamy internetowej przedsiębiorstw 

transportowych w Polsce – wyniki badań 

 dr hab. M. Pietruszka, prof. dr hab. M. Niedźwiedziński – SEO – problemy optymalizacji 

stron internetowych dla wyszukiwarek 

 

(15:30-17:00) 

Blok „Innowacyjna komunikacja”  

(prowadzący prof. dr hab. M. Mitręga) 

 

 dr hab. J. Wielki – Analiza szans, możliwości i wyzwań związanych z wykorzystaniem 

Internetu Rzeczy przez współczesne organizacje gospodarcze 

 dr O. Witczak – Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych – 

formy i narzędzia komunikacji marketingowej 

 dr A. Wawrzyniak – Opakowanie jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki 

badań eye-trackingowych 

 dr B. Wąsikowska – Elektroencelografia (EEG) w badaniach efektywności komunikacji 

reklamowej 

 mgr M. Kuna – Data mining using mobile technologies and it’s opportunities for social 

media marketing  



 

 

 dr M.R. Jabłońska – Visual Content marketing tools deployment among polish higher 

education institutions  

 dr K. Hauke – Big data w zarządzaniu wiedzą zachowań konsumentów 

 

 

dzień drugi, sobota 07.05.16 
 

Społeczna Akademia Nauk, Łódź, ul. Kilińskiego 98, Aula-A3 

 

Otwarcie obrad – dr Katarzyna Kolasińska - Morawska (09:30) 

 

(9:30 - 11:00) 

 

 

 

 

„Wykorzystanie systemów informatycznych w bankowości” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(11:00 - 13:00) 

 

 
 

"Shoper: Moc e-commerce"  
 

1. Shoper: Przebudzenie mocy 
(Shoper jako wiodąca platforma e-commerce, agregująca najmocniejsze aspekty sprzedaży 

przez internet: sklepy, AppStore, Reseller, usługi Premium) 

Tomasz Tybon, Dreamcommerce S.A., 30 minut 

 

2. Shoper: Nowa nadzieja  
(wystąpienie klienta, przykład pomysłu na biznes) 

Konrad Jęcek, atakdesign.pl, 20 minut 

 

3. Shoper: Imperium kontratakuje  
(Shoper jako firma prężnie rozwijająca się na płaszczyźnie obsługi klienta – od jednego 

specjalisty ds. technicznych po silną drużynę entuzjastów ecommerce) 

Tomasz Tybon, Dreamcommerce S.A., 20 minut 

 

4. Shoper: Nowa nadzieja 2  
(wystąpienie klienta, przykład pomysłu na biznes) 

Marcin Mielczarek, e-zabawkowo.pl, 20 minut 

 

5. Shoper: Atak klonów  
(Polska to za mało, czas na podbój dalekich, zagranicznych rynków) 

Tomasz Tybon, Dreamcommerce S.A., 30 minut 

 

13.00  

Rozstrzygnięcie konkursu dla studentów i doktorantów SAN na najlepszy 

referat dotyczący tematyki Agile Commerce oraz wręczenie nagród 
 

http://atakdesign.pl/
http://e-zabawkowo.pl/

