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CyberRemote  
Zdalny świat – Nowe realia – Nowe możliwości 

Zdalność stała się w niespotykany dotąd sposób częścią naszej rzeczywistości. Za jej sprawą zmianie, 
redefinicji, a często rewolucji uległy nasza codzienność, relacje, biznes, kultura, media, marketing oraz 
metody organizacji pracy i nauki. Przyśpieszona cyfrowa transformacja tworzy nowe możliwości, modele 
i rozwiązania biznesowe. To także czas istotnych zmian zachowań społecznych i konsumenckich, w tym 
tych interesujących nas najbardziej - powstających na styku człowieka i świata cyfrowego. Tworzą się 
nowe dostępności, nowe wykluczenia, nowe emocje i doświadczenia. To także czas nowych wyzwań dla 
badaczy.  

Konsekwencje dystansu społecznego stały się na tyle wszechobecne, doniosłe i złożone, że nie 
mogliśmy nie przyjrzeć się im z badawczą wnikliwością podczas kolejnej konferencji cyklu Cyber. 
Zapraszamy do składania propozycji wystąpień na tym wyjątkowym wydarzeniu, które z racji na czasy, 
w których żyjemy samo w sobie też nie ucieknie od zdalności. 

Rada Programowa zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencji CyberRemote 
organizowanej przez PTBRiO, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w formule online. 

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w następujących obszarach tematycznych: 

 

Nowe możliwości  

Zdalne metody kontaktu i działania otwierają szereg nowych możliwości dla firm, ich pracowników 
i klientów. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień prezentujących szanse, jakie daje korzystanie 
ze zdalnych narzędzi i zmiany zachodzące w społeczeństwie/biznesie w wyniku ich wdrażania. 
W szczególności zachęcamy do przedstawienia przykładów: 
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• nowych modeli biznesowych i operacyjnych, nowych usług, e-commerce, modeli hybrydowych 
opartych na zdalności  

• rozwiązań z zakresu obsługi klienta, wykorzystania kanałów zdalnych i łączenia ich 
z tradycyjnym podejściem opartym o bezpośredni kontakt interpersonalny  

• dostarczania doświadczeń i komunikowania wartości marki przy wykorzystaniu zdalnych 
narzędzi  

• nowych sposobów organizacji pracy, budowania zespołów, współpracy wewnątrz organizacji, 
z podwykonawcami i klientami 

• budowania zaangażowania i przyciągania uwagi przez nowego typu treści  
• tworzenia relacji między klientami a marką oraz marką i klientami 
• Nowy wymiar hybrydowości dla aktywności marketerów: działań i komunikacji marek, dla 

sprzedaży 

 

Nowe dostępności / nowe wykluczenia 

2020 był kolejnym dużym skokiem w cyfrowość, zarówno z perspektywy grup społecznych (wcześniej 
mniej aktywnych), jak i ze względu na obszary życia, takie jak praca, zakupy, edukacja, uczestnictwo 
w życiu społecznym i kulturowy. Dzięki technologiom zniknęło wiele barier, co skutecznie pozwoliło nam 
przystosować się do wymuszonej izolacji. Ale to co wydawało się przynosić same korzyści i nowe 
możliwości, zaczyna tworzyć nowe bariery i podziały społeczne. Zapraszamy do nadsyłania wystąpień, 
które pokażą jaki wpływ mają te zjawiska na relacje międzyludzkie, komunikację i powstawanie nowych 
zachowań społecznych i rozwiązań systemowych: 

• Konsekwencje zdalności w kontekście nowych dostępności i nowych wykluczeń? 
• Zdalność jako konieczność, przywilej czy przekleństwo? 
• kształtowania przynależności i tożsamości społecznej w warunkach zdalnych 
• Nowy wymiar hybrydowości dla aktywności administracji i usług publicznych 
• Nowe formy kontaktu - nowe relacje społeczne? 
• Przesunięcie granic prywatności  
• Wpływ pandemii (i zdalności) na długoterminowe wybory życiowe: wybór zawodu, pracy, 

miejsca zamieszkania czy modelu życia? 
• Postrzeganie dystansu społecznego, hierarchii i relacji profesjonalnych w świecie zdalnym 
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Emocje i ciało w zdalnej rzeczywistości 

Pandemia zredefiniowała nasze życie w obszarze cielesności i fizycznych kontaktów, tworząc nowe 
doświadczenia, konteksty i wyzwania. Wymuszone oddalenie, poczucie zagrożenia i trudności 
ekonomiczne uruchomiły także lawinę emocji, z którymi dotychczas nie mierzyliśmy się na tak dużą 
skalę. Zachęcamy do nadsyłania wystąpień dotyczących:   

• Bilans zysków i strat zdalnej komunikacji międzyludzkiej 
• Zdolność a współpraca, komunikacja i poziom empatii 
• Zdalna namacalność - próby zastąpienia / wypełnienia luki namacalności w różnych obszarach 

życia: edukacja, eventy, kultura, moda, sztuka 
• Bycie / Nie- bycie / Pół-bycie - czy i jak kształtują się nowe zwyczaje, rytuały w sytuacjach 

zdalnych i hybrydowych 
• Zmęczenie, depresja, poczucie osamotnienia - różne reakcje na izolację, zamknięcie i zdalność.  
• Chorowanie na odległość. Jak postrzegamy i jak radzimy sobie ze zdalną medycyną? 
• Ruch, sport i esport w pandemii. 

  

Zdalne badania  

Badania zdalne są z nami od dłuższego czasu – nie jest to wytwór pandemii. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że nastąpiła swego rodzaju akceleracja wykorzystania tych technik w ostatnim roku, szybki 
rozwój nowych rozwiązań technologicznych, ale również konieczność dostosowania oczekiwań 
i podejścia do badań po stronie i tych badających, samych badanych jak i odbiorców wyników.  

• stara – nowa rzeczywistość: jak utrzymać ciągłość i adekwatność pomiarów w zmieniających się 
warunkach 

• alternatywne źródła wiedzy: nowe, nieoczywiste źródła wiedzy / danych o rynku 
i konsumentach i ich wykorzystanie 

• respondent offline vs respondent online: jak zmiana format badań odbiła się na tych, których 
badamy 

• potrzeba wiedzy: czy szybki transfer w zdalność zmienił wymagania biznesu 
co do poszukiwanych informacji 
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Inne wyzwania zdalności 

Temat, o którym pomyślałeś/aś nie mieści się w opisanych powyżej grupach tematycznych? Nic 
straconego! Zgłoś swoje wystąpienie w ramach bloku INNE WYZWANIA ZDALNOŚCI. Pokaż, że zdalność 
która towarzyszy nam od ponad roku ma wpływ na pozornie niepowiązane z nią obszary. Tworzy nowe 
normy, zwyczaje, środki ekspresji, produkty, usługi, trendy i mity. Uczy nas nowych umiejętności i stawia 
przed nami nowe wymagania. Mocno wpływa na lifestyle, prowadzi do przetasowania hierarchii 
wartości. Zostawia impakt na postawy, które przyjmujemy względem – relacji międzyludzkich, 
priorytetów życiowych, środowiska, pieniędzy, konsumpcji. Tworzy świat bardziej hybrydowy – 
ostatecznie zacierając podział na online i offlinie, publiczne i prywatne, bliskie i dalekie (a może wręcz 
przeciwnie – zdecydowanie ów podział przywróciła!?). 

UWAGA: Kryterium dopasowania zgłoszenia do obszaru tematycznego nie jest brane pod uwagę 
podczas oceniania zgłoszeń przez Radę Programową. Przesyłając swoją propozycję wystąpienia, 
w formularzu zgłoszeniowym możesz zaznaczyć więcej niż jeden obszar. Nadrzędne znaczenie ma 
dopasowanie Twojego zgłoszenia do ogólnej tematyki konferencji. 

  

Forma i termin zgłoszeń 
Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać poprzez formularz internetowy dostępny na stronie 
www.ptbrio.pl/cyber w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2021 r., do godz. 23.59. Tylko 
wystąpienia zgłoszone poprzez formularz on-line będą brane pod uwagę podczas ustalania programu 
konferencji. Aby dokonać zgłoszenia należy uzupełnić wszystkie pola formularza w wersji online 
i potwierdzić zgłoszenie wciskając pole „Wyślij” na ostatniej stronie formularza. 
  
Harmonogram zgłoszeń wystąpień i przesyłania prezentacji 
Rada Programowa konferencji Cyber dokona wstępnej kwalifikacji wystąpień do dnia 23 lutego 
2021 r. i niezwłocznie poinformuje autora każdej zgłoszonej propozycji o podjętej decyzji. 

W trosce o jak najwyższy poziom wystąpień na konferencji, autorzy referatów zakwalifikowanych 
do wystąpienia na konferencji są proszeni o przesłanie gotowych nagrań prezentacji do dnia 10 kwietnia 
2021 r. Organizator konferencji udziela wsparcia w nagraniach wystąpień. 

Prezentacje będą sprawdzone przez członków Rady Programowej i na tej podstawie kwalifikowane 
do przedstawienia na konferencji. Jeżeli poziom nadesłanej prezentacji będzie za niski, Rada podejmie 
decyzję o rezygnacji z przedstawiania tej prezentacji i zaprosi do wystąpienia na konferencji inną osobę 
z listy rezerwowej. 
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Uczestnicy sesji są zobowiązani do zaprezentowania swojej prezentacji w wersji ostatecznej 
prowadzącemu ich sesję w wyznaczonym przez niego terminie. 

Powyższe terminy mają charakter wiążący, ostateczny i nieprzekraczalny. Jeżeli autorzy prezentacji nie 
będą dotrzymywać tych terminów i zobowiązań, Rada będzie rezygnować z ich wystąpień na konferencji 
i zastępować je prezentacjami z listy rezerwowej. 

  

Oczekiwania co do treści i formy wystąpień 
Wystąpienia mogą być studiami przypadków, opisem nowych technik, rozwiązań metodologicznych, 
narzędzi analitycznych i podsumowaniem doświadczeń w określonej, jasno zdefiniowanej dziedzinie. 
Wystąpienia nie mogą mieć charakteru jednoznacznie promocyjnego. W prezentacji nie mogą być 
umieszczone nazwy firm dostawców usług badawczych i marektingowych (poza slajdem tytułowym) 
oraz ich obrandowanych produktów. 
 
Zakwalifikowani prelegenci nagrają swoje wystąpienie zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 
organizatora. Organizator konferencji udziela wsparcia w nagraniach wystąpień. 
Format elektronicznej prezentacji będzie wymagał posłużenia się dostarczonym przez organizatorów 
szablonem.  
Na jedno wystąpienie w ramach każdej sesji przeznaczone będzie 20 minut. Po wystąpieniach, w trakcie 
sesji Q&A prelegenci będą łączyli się na żywo z organizatorami i odpowiadali na pytania widzów. 
Szczegóły techniczne i wymagania dotyczące użycia programów audio i wideo zostaną przesłane 
po zakwalifikowaniu się do programu wydarzenia.  
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości trwania wystąpienia na etapie formułowania 
programu. 
Wystąpienia uczestników zostaną udostępnione uczestnikom Konferencji i wszystkim członkom PTBRiO 
(w bazie wiedzy). Zgłaszając wystąpienie uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie 
wszystkich przesłanych materiałów oraz na nagranie treści jego wystąpienia i przekazuje PTBRiO prawo 
do ich rozpowszechniania. 
Rada może podjąć decyzję o nieudostępnianiu wystąpień uczestnikom i członkom PTBRiO, jeśli uzna, 
że wystąpienie narusza powyższe zasady. 
  
Kryteria oceny zgłoszeń 
W pierwszej fazie oceny nadesłane zgłoszenia poddane zostaną anonimizacji. 
Rada Programowa w fazie kwalifikacji zgłoszeń kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• czy jest wyraźnie zarysowany problem/teza wystąpienia; 
• czy temat wystąpienia dobrze koresponduje z tematem przewodnim konferencji; 
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• czy wystąpienie przedstawia konkretne korzyści, obszary praktycznego zastosowania 
• czy przekazuje nowe, oryginalne informacje (nie jest powieleniem tematów z innych konferencji 

i kongresów), porusza nowe zagadnienia lub rzuca nowe światło na kwestie znane, skłania 
do dyskusji; 

• czy sposób zebrania wiedzy w ramach projektu korzysta z niestandardowych narzędzi, inspiruje 
i poszerza horyzonty poznawcze; 

• czy sposób przygotowania zgłoszenia spełnia wymogi formalne i czy daje wyobrażenie 
o wartości wystąpienia. 

 
Decyzje kwalifikacyjne podejmowane przez Radę Programową konferencji są ostateczne. Rada 
Programowa konferencji zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autorów zgłoszeń z prośbą 
o dodatkowe informacje, wyjaśnienia, w tym w formie bezpośredniej rozmowy, jeśli w toku oceny 
zgłoszeń pojawi się taka potrzeba. 
Rada Programowa zastrzega sobie możliwość wycofania zakwalifikowanego wcześniej wystąpienia, jeśli 
wersja prezentacyjna nie spełnia wymogów formalnych organizatorów, a autorzy nie dostosowali 
wystąpienia do tych wymogów. 
 

Opłaty za udział w konferencji  
W przypadku każdego wystąpienia zakwalifikowanego na konferencję przysługiwać będzie zwolnienie 
z opłaty konferencyjnej dla jednego prelegenta. W przypadku prezentacji łączonej zwolnienie z opłaty 
konferencyjnej przysługuje jednemu prelegentowi z firmy klienckiej oraz jednemu z firmy realizującej 
projekt. Udział większej liczby prelegentów wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty wg stawek 
konferencyjnych.  

 

Rada Programowa Cyber 

Tomasz Opalski, ING, Przewodniczący Rady 

Dobromir Ciaś, Edge NPD 

Katarzyna Gawlik, Deloitte Digital CE 

Agnieszka Gozdek, Isobar Polska, Dentsu 

Tomasz Jędrkiewicz, T-Mobile Polska 

Anna Karczmarczuk, Ipsos 
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Izabella Krzemińska, Orange Labs 

Anna Martenka, Play 

Gabriel Matwiejczyk, Facebook 

Wojtek Ozimek, One2tribe 

Hubert Turaj, EDISONDA  

Agnieszka Warzybok, Decode 

Jan Zając, Sotrender 

Michał Zajdel, Kantar 

Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii  

Biuro konferencji: ORA&Funksters, ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa 22 649 97 74; cyber@ptbrio.pl, 
www.ptbrio.pl/cyber 
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