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Ambasada Szwecji oraz Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji we współpracy z firmą Polygon mają
przyjemność zaprosić Państwa na seminarium poświęcone rozwiązywaniu złożonych roszczeń: Major and
Complex Claims Day w Warszawie.

Wydarzenie będzie dogodną okazją do dyskusji na temat szwedzkich i polskich doświadczeń w zakresie
podejmowania odpowiednich środków w następstwie katastrof i wypadków, takich jak pożary i zalania. Swoją wiedzą
podzielą się z Państwem eksperci szwedzkiej firmy Polygon przedstawiając jednocześnie, w jaki sposób oferta
Polygon może odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Podczas wydarzenia na żywo zaprezentowane zostaną procedury
i technologie stosowane przez Polygon. Seminarium rozpocznie się lunchem w formie bufetu.

Wydarzenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem
i zarządzanie kryzysowe w obiektach takich jak hale produkcyjne, budynki biurowe, budynki mieszkalne, instytucje
użyteczności publicznej, a także firm ubezpieczeniowych, brokerów, likwidatorów szkód, ekspertów branżowych
i wszystkich innych zainteresowanych tematem.

Polygon na całym świecie oferuje specjalizację w zarządzaniu szkodami majątkowymi i tymczasowym kontrolowaniu
następstw pożarów, zalań i podtopień oraz innych zdarzeń na tle atmosferycznym i klimatycznym. Firma posiada
ponad 60-letnie doświadczenie oraz globalną sieć oddziałów, która gwarantuje szybkie dotarcie na miejsce w razie
nadzwyczajnych sytuacji. Zespół doświadczonych ekspertów dokonuje szybkiej oceny szkód, a ich szczególne
kompetencje umożliwiają zarekomendowanie możliwie najbardziej efektywnych działań naprawczych,
podejmowanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają przywracać funkcjonalność zarówno
samym nieruchomościom, jak i zawartości obiektów. Pozwala to poszkodowanym podmiotom na wznowienie
regularnej działalności w możliwie najkrótszym czasie.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12:30 w Ambasadzie Szwecji przy ul. Bagatela 3 w Warszawie.
Seminarium odbędzie w języku angielskim i polskim z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W celu uzyskania dalszych informacji oraz potwierdzenia obecności na seminarium, prosimy o kontakt z Biurem
Radcy Handlowego Ambasady Szwecji. Osoba kontaktowa:
Anna Łomża, +48 664 431 080, anna.lomza@business-sweden.se
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12:30

Rejestracja uczestników

13:00

Lunch i networking

13:30

Powitanie i wprowadzenie
Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji w Polsce
Jonas Granath, Dyrektor Handlowy i Wiceprezes, Polygon Group

13:45

Wystąpienie na temat polskich praktyk zarządzania ryzykiem (TBC)

14:00

Zrównoważone i efektywne kosztowo podejście do rozwiązywania roszczeń
Jonas Granath, Dyrektor Handlowy i Wiceprezes, Polygon Group
Lothar Brummel, Dyrektor Działu International Major & Complex Claims, Polygonvatro

14:30

Ekspozycja dot. technologii wykorzystywanych przy likwidacji szkód i networking
Zwiedzanie ekspozycji prezentującej sprzęt wykorzystywany przez Polygon – ekspozycja
umieszczona w rezydencji Ambasady oraz w samochodzie ciężarowym przed Ambasadą

16:00

Podsumowanie i zamknięcie wydarzenia

