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Outsourcing&More: Roadshow Polska jest niekwestiono
wanym liderem wśród firm organizujących imprezy 
outsour cingowe w Polsce. Przez ostatnie siedem lat Polish 
Outsourcing Forum organizowane było w Polsce, za każdym 
razem z bogatszą zawartością merytoryczną i rosnącą  grupą 
delegatów. Dlaczego w tym roku zdecydowaliście się na 
zorga nizowanie Forum poza granicami Polski? 

Eva Aboo: W ostatnich dwóch latach pojawiło się wiele 
imprez outsourcingowych w Polsce. Chcemy się wy różnić. 
Wybór miejsca nadchodzącego Forum jest nieprzypadkowy. 

Outsourcing usług w Indiach jest jedną z najbardziej popu
larnych praktyk biznesowych w dzisiejszym konkuren
cyjnym środowisku. W związku z tym, aktualnie obserwuje 
się znaczny wzrost zainteresowania ze strony renomo
wanych indyjskich firm inwestycjami poza grani cami  Indii, 
w tym także w Polsce.  Największe inwestycje indyjskie 
w naszym kraju zostały ulokowane w sektorze usług infor
matycznych i BPO, w związku z tym Indie stały się dla 
 Polski poważnym partnerem. Mało kto wie, że Polska zaj
muje obecnie drugie miejsce pod względem tempa  wzrostu 
rynku outsourcingowego na świecie – zaraz po Indiach.

VIIIth Polish  
Outsourcing Forum 
najważniejsze wydarzenie dedykowane polskiemu rynkowi 
outsourcingu po raz pierwszy organizowane w Indiach 
przy wsparciu NASSCOM

Wywiad z Evą Aboo (Roadshow Polska), J.J. Singh (IPCCI)  
i Romkiem Lubaczewskim (PwC)
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To międzynarodowe wydarzenie ma na celu promocję  Polski 
jako miejsca inwestycji przede wszystkim w sektorze nowo
czesnych usług biznesowych. Forum będzie doskonałą plat
formą wymiany wiedzy o gospodarce i jej perspektywach 
rozwoju oraz kultury obu państw, jak również wymiany do
świadczeń w ramach współpracy. 

Romek Lubaczewski: To, co chcieliśmy osiągnąć przez 
te wszystkie lata, to stworzenie środowiska dzielenia się 
 wiedzą o BPO i SSC, ze szczególnym naciskiem na funkcjo
nowanie rynku. Liczba uczestników rośnie z roku na rok, 
co jest dla nas jasnym sygnałem, że osiągnęliśmy sukces, to 
co robimy ma znaczenie i że dostarczamy wartość dodaną 
dla szerokiego grona odbiorców.  Niewątpliwie, ta konfe
rencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych 
z BPO/SSC w Europie ŚrodkowoWschodniej.

To, co chcieliśmy osiągnąć w roku 2013, to wyjście poza 
schemat. Zaczęliśmy więc się zastanawiać: „gdzie jest 
 rynek? gdzie jest największy potencjał? co możemy zrobić 
w tym roku trochę inaczej?" Rozmawialiśmy z wieloma 
uczestnikami poprzednich konferencji i wielu z nich suge
rowało skupienie się na Indiach, rynku który już ma duży 
wpływ na środowisko BPO/SSC w Polsce.

O&M: Od roku 2012 Roadshow Polska współpracuje z PwC 
oraz ASPIRE – w tym roku razem jedziecie do stolicy świato
wego outsourcingu – Indii. Współorganizatorem Forum jest 
 IndyjskoPolska Izba Gospodarcza (IPCCI). Co takiego może 
lub powinno być zrobione, aby zachęcić indyjskie firmy 
outsourcingowe do zainwestowania w Polsce?

RL: Myślę, że pierwszym i najważniejszym celem jest dzie
lenie się naszą wiedzą na temat rynku BPO/SSC w Europie 
– co obserwujemy do tej pory i co ważniejsze, w którą  stronę 
według nas zmierza rynek. Niewątpliwie modelowym przy
kładem wykorzystania zasobów ludzkich jest dla Europy 
 rejon Europy ŚrodkowoWschodniej, tak samo jak Indie 
były dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przez 
 ostatnie 20 lat. Europa ŚrodkowoWschodnia jest 10 lat 
w tyle, ale uważam, że możemy dzielić się wiedzą i porów
nywać „ indyjski model” ze współczesną Polską. Różnimy 
się, ale jesteśmy też niezwykle podobni.

Dlaczego organizujemy Roadshow w Indiach? Analogicznie 
– jeśli ktoś chce działać w Europie, to przecież powinien 
najpierw przyjechać do Europy ŚrodkowoWschodniej. 

J.J. Singh: W Polsce realizowane są już indyjskie inwes
tycje w sektorze BPO, jednak na obu rynkach istnieje wciąż 
duży potencjał dla zwiększenia poziomu inwestycji i współ
pracy. Wiele średnich przedsiębiorstw z branży informa
tycznej szuka przyczółka w regionie Europy Środkowej 

i  Wschodniej (CEE) i Polska może być doskonałym miejscem 
z powodu jej lokalizacji i niskich kosztów inwestycji oraz 
utalentowanej siły roboczej.

Celem Forum jest pokazanie, że potencjał rynku  polskiego, 
polskie prawo pracy, środowisko sprzyjające inwesto waniu 
i dostępne zasoby będą dobrze zrozumiane, co może  odegrać 
znaczącą rolę w procesie podejmowania decyzji o inwesto
waniu na rynku CEE oraz wyborze Polski jako miejsca reali
zacji tych inwestycji.

O&M: Indie w Polsce, Polska w Indiach – we współ pracy 
z IndyjskoPolską Izbą Gospodarczą (IPCCI) – czy to  oznacza, 
że indyjska branża BPO będzie mocniej inwes tować nad 
 Wisłą? Co spodziewacie się osiągnąć poprzez VIII Polish 
Outsourcing Forum?

J.J. Singh: Wartość indyjskich inwestycji w Polsce wynosi 
niespełna 3 mld euro, z czego większość dotyczy sektora 
informatycznego i produkcyjnego. Polska jest opłacalnym 
miejscem realizowania inwestycji z powodu jej potencjału 
rynkowego i znajduje się na radarze inwestorów indyjskich.

Sektor informatyczny już dokonał znaczących inwes tycji 
w Polsce, jednak jest jeszcze miejsce dla wielu  nowych  spółek, 
które spoglądają na obiecujący rynek CEE, a w szczegól
ności na Polskę, jako na jedno, a wzrost bie żących inwestycji 
jako kolejny istotny element tego  równania.

Wierzymy, że to Forum będzie prezentować zmieniające się 
perspektywy inwestycyjne i rosnący potencjał polskiego 
rynku, co z kolei doprowadzi do zwiększenia istniejących 
i realizacji nowych inwestycji w Polsce.

RL: Działam w branży BPO/SSC w Europie Środkowo
Wschodniej od prawie 20 lat i jestem głęboko przekonany, 
że rynek europejski wciąż będzie wzrastał, a Europa Środ
kowoWschodnia będzie jego ośrodkiem. Gdzie przewi duję 
zmianę? Kontrakty i modele dostarczania usług stają się 
coraz bardziej globalne, a to oznacza, że muszą być dostar
czane również poza Europę. W tym przypadku to język 
jest głównym czynnikiem motywującym, jednakże kultura 
i sposób postrzegania Indii przez Europę również nie mogą 
zostać zignorowane. Jeśli indyjski biznes BPO będzie po
dążać za potrzebami klientów, to przyszłość indyjskich do
stawców BPO znajduje się zdecydowanie w Europie Środ
kowoWschodniej.

EA: Ponadto chcemy dotrzeć do odpowiedniego grona 
uczest ników z Indii, aby dzieląc się doświadczeniami 
inwes tycji w naszym kraju zachęcić ich do dalszej  ekspansji 
w naszym regionie. Jako naturalną konsekwencję tego 
 wydarzenia planu jemy zaprosić obecne firmy do Polski 
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w celu bliższego poznania potencjału naszego kraju jako 
miejsca kolejnych inwestycji.

O&M: Kto powinien uczestniczyć w Forum i gdzie można 
uzyskać więcej informacji o tym wydarzeniu? Dlaczego 
repre zentanci polskich miast i przedsiębiorstw powinni 
zain teresować się udziałem w Forum? 

RL: To wydarzenie zostało zorganizowane w szczególności 
dla indyjskich dostawców BPO, którzy łączą swoją przy
szłość z klientami z Europy. Jeśli ktoś potrafi przewidzieć 
zapotrzebowanie na znajomość języków europejskich, wy
soką etykę pracy i cenę zauważalnie niższą od krajów za
chodnich, wtedy dzień spędzony na słuchaniu o Europie 
ŚrodkowoWschodniej na  pewno nie będzie dniem straco
nym.

Dlaczego polskie firmy również powinny się zainteresować 
tym wydarzeniem? Przewiduję wzrost w sektorze  średnich 
przedsiębiorstw w krótko i długoterminowym okresie 

( głównie w krajach skandynawskich i w Niemczech) oraz 
wzrost liczby globalnych transakcji w sektorze BPO. W obu 
przypadkach widzę wielu indyjskich dostawców BPO, 
 którzy zauważają zapotrzebowanie na regionalne centra 
w Europie. 

J.J. Singh: Pragnęlibyśmy zrzeszać przedstawicieli miast, 
które szukają nowych inwestorów, szczególnie z Polski 
Wschodniej, gdzie inwestycje są mniejsze, a potencjał  rośnie, 
a także spółki consultingowe, firmy prawnicze i przedstawi
cieli sektora nieruchomości komercyjnych. Chcielibyśmy 
dotrzeć do spółek informatycznych, innych inwestorów 
i przedstawicieli miast ze stanu Karnatka. Może to stanowić 
szansę na rozwinięcie współpracy i przyciągnięcie inwes
tycji z południa Indii.

O&M: Dziękujemy za rozmowę. 

VIIIth Polish  
Outsourcing Forum 
the most important event dedicated to Outsourcing Industry  
in Poland organized for the first time in India in cooperation 
with NASSCOM

Interview with Eva Aboo (Roadshow Polska), J.J. Singh (IPCCI) 
and Romek Lubaczewski (PwC)

Outsourcing&More: Roadshow Polska is the leader in 
orga nizing outsourcing industry events in Poland. Within 
last seven years Polish Outsourcing Forum was organized 
in  Poland, each year optimizing content and increasing 
the number of delegates. Why did you decide to organize 
the  Forum outside of Poland this year?

Eva Aboo: There are a lot of outsourcing events in Poland, 
so we wanted to be different. When we are talking about 
out sourcing, India is the first place that comes to mind. 

Not many people know that Poland has become the second 
 fastest growing outsourcing market after India! The  primary 
goal of the Forum is to develop the Indian & Polish  industry 
focusing on attracting Indian investments to Poland specia
lizing in the IT and BPO sector. Our aim is to ensure that the 
respective governments, society and business as a whole, 
understand both the needs of the industry and its contri
bution to the nation's wellbeing. As India is becoming 
a very important partner for Poland, the place we chose is 
not accidental.
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We intend to mainly target the business services sector in 
 India and promote Poland as a destination for new BPO 
companies to open up their operations in Poland serving 
also as a gateway to Europe and increase the existing invest
ment of the companies that are already present in Poland.

Romek Lubaczewski: What we have tried to achieve over 
the years is to create an environment of sharing infor mation 
about BPO and SSC with a focus on being market  relevant. 
The number of attendees has grown each year, so this is 
a clear sign that we have been successful, relevant and 
 adding value to a very wide audience. This conference is 
without doubt one of the top BPO/SSC events in Central and 
Eastern Europe.

What we wanted to do in 2013 was to think outside the box 
and we asked ourselves “where is the market, where is the 
potential, what can we do a little different this year”. We 
spoke to a number of parties and we saw an overwhelming 
push for us to focus on India, a market that is already impac
ting the BPO/SSC community in Poland today.

O&M: Since 2012 Roadshow Polska is cooperating with 
PwC and ASPIRE – this year together you go to the capital of 
world wide outsourcing – India and IPCCI is coorganizer of 
this event. What can or should be done to encourage Indian 
Outsourcing Companies to invest in Poland?

RL: I think that the first, and most important, objective is to 
share our views of the BPO/SSC market in Europe – what 
have we seen and more importantly where is it going? With
out a doubt the delivery model solution for European work
load is CEE, the same as India was for US and UK for the last 
20 years – CEE is 10 years behind, but I think that we can 
share and compare a lot of the “Indian model” with Poland 
today. We are different, but we are also strangely similar.

Why come to the Roadshow event in India – if you want 
a footprint in Europe, then you will be coming to CEE.

J.J. Singh: Poland is already having BPO investments from 
India however there is lot of potential in both the markets to 
increase the investment and cooperation. There are number 
of medium large IT companies which are seeking to have its 
foot hold in CEE and Poland can be there ideal destination 
due to country position/cost effectiveness and talented work 
force.

The idea of this Forum is to provide an understanding on 
the Polish market potential/ labour law/investment  friendly 
environment and resources available which can play 
a  crucial part in decision making process of investing in to 
CEE market and Poland to be that investment destination.

O&M: India in Poland, Poland in India – coorganized with 
the Indo Polish Chamber of Commerce and Industry (IPCCI) 
– does it mean the BPO industry from India will grow the 
expansion on Polish market? What do you expect from VIII 
Polish Outsourcing Forum?

J.J. Singh: Indian Investments in Poland are little shy of 
EUR 3 billion out of which majority is in IT and Production 
 sector. Poland is a lucrative investment destination due to its 
market potential and is on the Indian investors radar.
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IT sector has substantially invested in Poland already how
ever there is a room for many more new companies which 
are looking towards the promising market of CEE and 
 specially Poland as one and increase of the present  invest
ments is another important factor of the equation.

We believe that this forum will present the changing inve
stment perspectives and increased potential in the Polish 
market which in turn will result in increased or new invest
ments in Poland.

RL: I have been in the BPO/SSC business for nearly 20 years 
in CEE and I firmly believe that the market in Europe is 
 going to continue to grow and thus CEE will continue to be 
the hub for this growth. Where I can foresee a change in the 
market is that contracts and delivery models are becoming 
more global, and global means that you need to deliver out 
of Europe – language being the key driver, but culture and 
perception cannot be ignored. If the Indian BPO business 
follows their clients’ needs, then I can see the future for 
 Indian BPO providers to have a footprint in CEE.

EA: Moreover by sharing experiences of the Indian compa
nies present in Europe and specifically in Poland, we would 
like to address a very targeted audience to analyze the pros 
of further expansion into our region. As a natural conse
quence of the VIIIth Polish Outsourcing Forum, we would 
like to invite the interested companies to Poland and present 
our country's potential in the right place.

O&M: Who should attend the event and how to get more 
information about it? Why Polish representatives of Polish 
cities and companies should be interested in participating 
in this Forum?

RL: The event is being put together specifically for Indian 
BPO providers that can see part of their future with clients 
in Europe. If you can foresee the need for European  language 
skills, a great work ethic and a price point considerable 
 below Western countries, then coming to hear about CEE 
should be a day well spent. 

Why should Polish companies be interested – in my  personal 
opinion I see medium term growth in the sector being led 
by midmarket companies (particularly Scandinavia and 
Germany) and global BPO deals, in both instances I can see 
many Indian BPO providers seeing the need for regional, 
Euro pean delivery centers.

J.J. Singh: We would like to have the city representatives 
who are looking for new investments particularly from the 
eastern part of Poland where the investments are less and 
potential is growing, companies involved in consultancy, 
law firms and commercial property representatives, having 
an audience of IT companies, other investors, city represen
tatives of state of Karnatka this can be an opportunity for 
gaining potential cooperation and investments from South 
of India.

O&M: Thank you very much. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
More information you can find on the website
www.roadshowpolska.pl


