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Specjalizuje się w strategicznych badaniach marek 
i komunikacji marketingowej, badaniach społecznych 
i z zakresu CSR oraz badaniach finansowych. Autorka 
wielu artykułów i książek z zakresu badań marke-
tingowych, psychologii konsumenta oraz kampanii 
społecznych i CSR.

Założyciel i szef biznesowej Grupy ANG, zwolennik 
ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opar-
tych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania 
społecznego i budowy wartości wspólnej.

Partner Zarządzający w CSR Consulting. Ekspert 
w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Inicjatorka 
licznych inicjatyw edukacyjnych w obszarze CSR 
na rynku polskim, współautorka badania i raportu 
Barometr CSR.

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i przy-
wództwa kobiet. Prezeska Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu w latach 2006-2017, członkini Zespołu ds. 
społecznej odpowiedzialności biznesu przy Ministrze 
Rozwoju i Finansów.

Psycholog, ekonomistka, certyfikowany coach MLC, 
absolwentka międzykierunkowych studiów ekonomicz-
no-menadżerskich. Jej zainteresowania to psychologia 
ekonomiczna i psychologiczne determinanty podejmo-
wania decyzji.

Założycielka agencji marketingu społecznego TELE-
SCOPE, ma na swoim koncie ponad sto znaczących 
kampanii społecznych, laureatka szeregu znaczących 
nagród. Współpracuje z Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, jurorka konkursów reklamowych. 

Psycholog, posiada doświadczenie praktyczne 
w prowadzeniu badań marketingowych na potrzeby 
budowania strategii CSR i kampanii społecznych.  
Na Wydziale Psychologii prowadzi badania naukowe
z zakresu CSR (doktorat).

Psycholog, praktyk CSR od 12 lat. Dyrektor CSR 
w Banku BGŻ BNP Paribas. Zwolenniczka i promo-
torka włączania podstaw wiedzy psychologicznej do 
programów etycznych w biznesie.
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