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Roadshow Polska już po raz szósty organizuje w tym roku Outsourcing Forum. To 
największa impreza outsourcingowa w Polsce. Mamy przyjemność zaprezentować 
wywiad z Evą Aboo, Prezesem Roadshow Polska.

Wywiad z Evą Aboo, CEO Roadshow Polska
dodano: 31.05.2011   |   czytany: 2 776 razy   |   skomentuj 
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OutsourcingPortal.pl: Pani Evo, już za niecały 
miesiąc odbywa się kolejne, szóste już Forum 
Outsourcingu. Coroczne organizowanie tej imprezy 
utwierdza w przekonaniu, iż na rynku jest 
zapotrzebowanie na wiedzę o outsourcingu. Co 
spowodowało, iż te sześć lat temu podjęła się Pani 
organizacji tego Forum?
 
Eva Aboo: Uważałam, że outsourcing był już kilka 
lat temu tematem, który sanie się jednym z 
wiodących w biznesie przez kolejne lata. 
Zamierzeniem naszych konferencji było szerzenie 
wiedzy na temat trendów w sektorze, efektywności 
oraz korzyści współpracy firm opartej na 
outsourcingu. Równolegle podeszliśmy do tematu 
bardziej globalnie, pokazując Polskę, jako 
atrakcyjną lokalizacje dla inwestycji BPO/ ITO.
 
OP: Impreza gromadzi wiele osób z sektora 
publicznego, w tym przedstawicieli miast, stref 
ekonomicznych, ministerstw. Skąd takie 
zainteresowanie tych instytucji?
 
EA: Reprezentantów rządu zapraszamy, by 
podzielili się informacją na temat planowanych 
zamierzeń w temacie wsparcia rozwoju sektora 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 
aspekcie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej 
kraju. Przedstawicieli miast konfrontujemy ze sobą 
i dajemy im możliwość pokazania co mają do 
zaoferowania inwestorom i w jaki sposób 
zamierzają przyciągnąć, co więcej 'zadbać' o nich.

 
OP: A kogo będzie można spotkać w tym roku na Forum?
 
EA: Spodziewamy się około 250 uczestników, między innymi przedstawicieli sektora publicznego, samorządów,
kadry zarządzającej firm z sektora usług outsourcingowych, inwestorów, korporacji (potencjalnych klientów 
usługodawców) oraz media.
 
OP: Tegoroczna konferencja jest organizowana z ABSL. To jedna z większych organizacji reprezentujących firmy 
BPO/SSC w Polsce. Czyżby to początek dłuższej współpracy z Roadshow?
 
EA: Mam nadzieje, że tak. Czerwcowe Forum jest pierwszym tak dużym projektem w branży outsourcingu 
realizowanym przez dwie wiodące organizacje. Wierzę, że łącząc nasze siły i działania Forum wpisze się w 
kalendarze jako wydarzenie na którym trzeba być.
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Szukamy lokalizacji dla call center…
Dobór właściwego ośrodka oraz jego charakterystyki może mieć znaczący wpływ na 
wynik biznesowy, który tam osiągniemy… Przykładowo badacze nad tym tematem 
wykazali już statystycznie, iż call center zlokalizowane na obszarze wysokiego udziału 
osób o wykształceniu uniwersyteckim mają tendencję do osiągania niższej od 
przeciętnej wydajności…( dla pasjonatów : można również wyznaczyć dla każdej z 
propozycji tzw. wskaźnik efektywności Tonchev’a).

Social media – czyli jak sobie pomóc na rynku pracy?
Media społecznościowe mogą pomagać w poszukiwaniu pracy – wynika z 
międzynarodowego badania pracowników Instytutu Badawczego Randstad. Społeczności 
umożliwiają prezentowanie siebie jako pracownika oraz są pomocne w zbieraniu i 
weryfikacji informacji o potencjalnym pracodawcy. Jednocześnie znacząca grupa 
pracowników odczuwa korzyści biznesowe dzięki wykorzystaniu portali w pracy, przy 
czym zaskakująco mało firm kontroluje sposób zawodowego wykorzystania społeczności 
przez swoich pracowników. 

Trójmiejski rynek nieruchomości biurowych

Sytuacja gospodarcza Polski jest relatywnie silna w porównaniu do innych krajów UE. 
Polska gospodarka zdecydowanie mniej ucierpiała i szybciej się zregenerowała niż 
większość, jeśli nie wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej. Inwestorzy docenili 
stabilność i potencjał polskiej gospodarki, co przełożyło się na wysokie pozycje w 
rankingach na najlepsze miejsce do inwestowania. 

OP: Pani Evo, tak na koniec, proszę w kilku słowach powiedzieć dlaczego warto wziąć udział w tegorocznym
Forum.
 
EA: Przede wszystkim dla pogłębienia wiedzy na temat sektora oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych. 
Prócz debat i dyskusji panelowych z ciekawą obsadą, będzie można wysłuchac kilka bardzo ciekawych 
prezentacji. Myślą przewodnią konferencji będzie pozycja Polski na globalnej mapie usług biznesowych.
 
OP: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i mocno kibicujemy, aby tegoroczna konferencja, tak jak i poprzednie jej
edycje odniosła wielki sukces.
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