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Jak oceniłby pan mijający kwartał w życiu 
Grupy Kapitałowej Specjał?

Realizowaliśmy w tym okresie dawno już 
przyjętą strategią polegającą z jednejstro-
ny na rozwoju o charakterze organicznym, 
z drugiej zaś na działaniach zmierzających do 
kolejnych akwizycji. Rośnie liczba naszych 
klientów i partnerów handlowych zarówno 
po stronie dystrybucji, jak i działalności de-
talicznej, poszerzamy naszą ofertę handlową, 
a jednocześnie prowadzimy rozmowy w spra-
wie kolejnych przejęć.

Jednak transakcja ze spółką alkoholową 
Vita się nie powiodła?

Rzeczywiście był to przykry incydent nie 
mający jednak większego znaczenia dla całej 
działalności Grupy Specjał. Wszystko było 
gotowe do przejęcia tej firmy, zgoda UOKiK-u 
wydana, wszystkie dokumenty przygotowane. 
I oto właściwie już wobec notariusza właści-
ciel Vity postawił nowe żądania i warunki 
przede wszystkim o charakterze finansowym. 
Wstępna umowa zakładała i tak niezłą cenę 
i tu zaczęto od nas żądać jeszcze więcej. Nic 
więc dziwnego, że nie mogłem wyrazić na to 
zgody. Dopiero później dowiedziałem się, że 
Grupa Specjał nie była pierwszą potraktowa-
ną w ten sposób przez właścicieli Vity. Praw-
dę mówiąc nie rozumiem, jak można w ten 
sposób prowadzić interesy.

Mimo to nie zrezygnowaliście z wprowa-
dzenia alkoholi do oferty Grupy Specjał?

Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że robimy to 
we własnym zakresie w oparciu o posiadane 
możliwości magazynowe i zasoby ludzkie. 
Już w czerwcu nasi klienci mogli skorzy-
stać także z oferty alkoholowej. I oczywiście 

poszukujemy następnych partnerów do tego 
biznesu.

Prowadzone są kolejne negocjacje zmierza-
jące do przejęcia innych podmiotów?

Rozmów jest sporo i wiele z nich może być 
zakończona już wkrótce. Zgłasza się niema-
ło firm gotowych przyłączyć się do Grupy 
Specjał. Także firmy dystrybuujące produkty 
alkoholowe. Przyspieszy więc proces osiąga-
nia przez Grupę statusu firmy prawdziwie 
ogólnopolskiej. Oczywiście więcej szczegó-
łów przed zamknięciem transakcji nie mogę 
zdradzać. 

Sporo dzieje się w dziedzinie działalności 
detalicznej?

Tu chciałbym zwrócić uwagę na trzy waż-
ne elementy. Po pierwsze rozbudowujemy 
sieć sklepów własnych działających pod logo 
Nasz Sklep. Niedawno uruchomiliśmy trzy 
nowe placówki, co oznacza 10-procento-
wy wzrost w ciągu zaledwie kilku miesięcy. 
Po drugie obok rosnącej liczby punktów 
handlowych obu naszych sieci, czyli Nasze-
go sklepu i Delikatesów Sezam istotne jest to, 
że przyspieszeniu ulega proces unowocze-
śniania istniejących placówek handlowych 
i silniejszego wiązania franczyzobiorców 
z naszą firmą. Wzmocniliśmy nasz dział zaj-
mujący się rebrandingiem sklepów i oferu-
jemy detalistom naprawdę nowoczesne roz-
wiązania i projekty sali sprzedaży. Po trzecie 
zaś przyspieszamy rozwój naszego formatu 
Premium. To sklepy o wyższym standardzie, 
lepszej ofercie handlowej i zdolne do konku-
rowania na najtrudniejszych rynkach.

Na rynku mamy do czynienia z coraz sil-
niejszą konkurencją cenową ze strony dys-

SPECJAŁ KONKURUJE CENĄ I JAKOŚCIĄ

27 maja br. na terenie Dworu Ostoya 
w Jasionce odbyła się kolejna Bie-
siada Handlowa zorganizowana 

przez Specjał Sp. z o. o., PSH „Nasz Sklep”, 
Oddział Specjał Franco oraz PCD Tymbark 
Lublin. Słoneczna aura sprzyjała realiza-
cji planów sprzedażowych oraz rozmowom 
handlowym. Piknik tradycyjnie składał się 
z dwóch części: handlowej oraz biesiadnej. 
Targi poprzedziły liczne konferencje zorga-
nizowane przez PSH NASZ SKLEP, w tym 
również walne zgromadzenie akcjonariuszy. 
Spotkanie handlowe było także świetną oka-
zją do podsumowania pracy FUNDACJI SPE-
CJAŁ, która działa na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych, przy tej okazji odbyła się również 
licytacja prac niepełnosprawnych artystów, 
z której dochód został przeznaczony na 
wsparcie i pomoc osobom z różnymi dyz-
funkcjami.

Od godz. 14:00 kupcy mogli skorzystać 
ze specjalnie przygotowanej szerokiej ofer-
ty handlowej wystawców. Obecni byli także 
producenci wędlin, ryb, lodów, proponując 
na swoich stoiskach degustacje. Wiosenne 
Targi Spożywcze odwiedziło ponad 3 tysiące 
klientów. Pojawiło się szereg nowości m.in: 
Familijne Przysmaki, Fiesta, Basil. Impreza 
była również okazją do wręczenia dyplomów 
i nagród dla franczyzobiorców w czterech 
kategoriach: wielkość obrotów z dostawcami 
sieci, odbiór i ekspozycja promocji, wystrój 
sklepu wg standardu sieci, debiut roku. Do-
datkowo przyznane zostały nagrody z promo-
cji WIELKIE PUNKTOWANIE. Przyznane 
zostały także wyróżnienia dla pracowników 
GK SPECJAŁ z okazji XX-lecia Grupy.

Zakończeniem części handlowej była zaba-
wa, która trwała do białego rana przy grillach, 
piwie i muzyce zespołu biesiadnego. Dodat-
kowo o godzinie 22.00 został przeprowadzo-
ny pokaz sztucznych ogni. Piękna pogoda, 
130 wystawców, niewątpliwie wpłynęło na 
rekordową sprzedaż, która była bliska wyni-
kom osiąganym na listopadowych targach 
spożywczych. Najlepsza piątka producentów, 
która uzyskała największe wzrosty to: Grupa 
Maspex, Prima, Kraft Foods Polska, Nestle 
Polska, Hoop.

Maciej Czerwiński 

WIOSENNE TARGI SPOŻYWCZE
OSTOYA 2011

kontów. W jaki sposób Specjał może do-
trzymać im kroku?

Podjęliśmy już działania w tym kierunku. 
Na przełomie maja i czerwca w ofercie han-
dlowej Specjału pojawiły się pierwsze pro-
dukty w ramach programu Najlepsza Cena. 
Docelowo ma ich być 400, zaś charakteryzują 
się tym, że zarówno cenowo, jak i jakościowo 
są porównywalne, a moim zdaniem nawet 
lepsze od produktów Biedronki, czy Lidla. 
W szczególności dla uczestników sieci Nasz 
Sklep, którzy mogą liczyć na 15 proc. upust. 
A ten zapewni im niższą cenę na półce niż 
w dyskontowej konkurencji. Towary te są 
oferowane nie pod jedną marką własną, lecz 
pod markami parasolowymi obejmującymi 
poszczególne kategorie. Gdy w ofercie Spe-
cjału pojawi się cała planowana liczba pro-
duktów w najlepszej cenie to będzie to au-
tentyczna konkurencja dla dyskontów, które 
proponują klientom niewiele szerszy asorty-
ment marek własnych.

Czy z punktu widzenia Grupy Specjał 
utrzymujące się spowolnienie gospodarcze 
nie daje o sobie znać?

Wyniki są naprawdę bardzo dobre, zaś 
poziom sprzedaży w tym okresie wyraźnie 
rośnie. O tym, że sytuacja jest co najmniej 
zadowalająca, bo nigdy nie należy twierdzić, 
że nie mogłaby być jeszcze lepsza, świad-
czyć może sukces naszej Biesiady Handlo-
wej jaka odbyła się tradycyjnie pod koniec 
maja. Zgromadziła ona rekordową liczbę 127 
dostawców, zaś zawarte kontrakty świadczą 
o tym, że zawirowania rynkowe naszej Grupy 
Kapitałowej się nie imają.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał Witold Nartowski

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM TOKARZEM PREZESEM ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ SP. Z O.O.
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HERMES DLA POLSKIEJ SIECI HANDLOWEJ 
„NASZ SKLEP”

PSH „Nasz Sklep” została wyróżniona 
Hermesem „Poradnika Handlowca”, 
nagrodą ciesząca się ogromnym uzna-

niem w środowisku handlowców. Hermesy są 
prestiżową nagrodą środowiskową wręczaną 
wyróżniającym się firmom z branży FMCG. 
Otrzymują je firmy detaliczne i dystrybucyjne. 
Nagroda przeznaczo-
na jest dla handlow-
ców, którzy wytrwale 
i konsekwentnie walczą 
o osiągnięcie sukcesu. 
HERMESY „Poradni-
ka Handlowca” trafiają 
w ręce tych, którzy łą-
czą handel z talentem 
i odkrywczością. W te-
gorocznej edycji „Nasz 
Sklep” został wyróżnio-
ny statuetką Hermesa 
w kategorii sieć deta-
liczna.

Jan Sałata

Licytacja prac niepełnosprawnych artystów.

Wyróżnieni pracownicy GK SPECJAŁ.



ZEBRANIE FRANCZYZOBIORCÓW „NASZ SKLEP”

NOWA FORMUŁA SPOTKAŃ KIEROWNIKÓW SKLEPÓW „NASZ SKLEP” 
I DELIKATESÓW SEZAM

ROŚNIE ZNACZENIE SIECI WŁASNYCH

„NASZ SKLEP”
NAGRODZONY
GEPARDEM BIZNESU

W dniu 31.03.2011. w Rzeszowie, 
odbyła się Konferencja Lokalnego 
Biznesu Województwa Podkar-

packiego. Wzięło w niej udział 70 przedstawi-
cieli najbardziej dynamicznych i efektywnych 
firm i banków oraz burmistrzowie, prezydenci 
i starostowie samorządów przyjaznych biz-
nesowi. Patronem honorowym był Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego Mirosław 
Karapyta, którego reprezentowała Marta 
Matczyńska, dyrektor Departamentu Rozwo-
ju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. 
Wręczyła ona dyplomy i statuetki wyróżnio-
nym podmiotom.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Lokal-
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W  dniu 27.05.2011r. w dworze 
„Ostoya” w Jasionce k. Rzeszowa  
odbyło się Walne Zebranie Akcjo-

nariuszy PSH „Nasz Sklep” S.A. oraz zebranie 
z franczyzobiorcami.

Na spotkaniu podsumowano dokonania 
firmy w 2010r. oraz zaprezentowano z jednej 
strony nową ofertę produktów w najlepszej 
cenie, z drugiej zaś możliwości unowocze-
śnienia wyposażenia i kształtu wizualnego 
placówek handlowych sieci. Podczas Biesiady 
Handlowej nagrodzono najlepszych franczy-
zobiorców.
Dyplomy otrzymali:

Odbiór i ekspozycja promocji:
Zbigniew Szczurek, Dukla
Magdalena Rodzeń, Krzywcza
Małgorzata Homotnik, KAJA Humniska

Wielkość obrotów z dostawcami Sieci:
Andrzej Gonet, Plus Bis Korczyna
Maria Paściak, Patmex Bachórz
Lidia Polak, Mega Sam Jarosław

Wystrój sklepu wg. standardu Sieci:
GS Błażowa
Eugeniusz Kupczyk, Beata Kustoń, Iwonicz Zdrój
GS Tyczyn

Debiut roku
GS Krasne
Lesław Pelc, Grandoil Czarna
Piotr Sieńko, Jarosław

Modernizacja /remodeling/ placówki:
Ewa Jandziś, BEWA Dynów
Elżbieta Możdżeń, Rozbórz

W programie „Wielkie Punktowanie„  
w którym uczestnicy sieci otrzymują wyposa-
żenie sklepów za wygenerowane obroty zosta-

nego Biznesu i redaktor naczelny Magazynu 
Przedsiębiorców „Europejska Firma” przed-
stawił prezentację zatytułowaną „Przyczyny 
globalnego kryzysu gospodarczego i jakie 
z tego płyną wnioski dla Polski, firm, banków 
i lokalnych społeczności”.

Podczas Konferencji ogłoszono wyniki 
Konkursu ,,Gepardy Biznesu” w kategorii naj-
dynamiczniejsza firma. Wśród nagrodzonych 
znalazł się Nasz Sklep, który został uhonoro-
wany dyplomem i statuetką Gepard Biznesu.

Mariusz Kawa

ły przyznane następujące nagrody:
GS Domaradz – zestaw urządzeń i regałów 
sklepowych o wartości 30 000zł
Wójcik Irena FAKTOR – zestaw regałów skle-
powych o wartości 7 000zł
Instalex – kotleciarka
GS Ropczyce – zestaw regałów sklepowych, 
wyświetlacz LED, boks kasowy
GS Leżajsk – zestaw urządzeń i regałów skle-
powych
Sieńko Piotr – Wyświetlacz LED 288x48  
z WiFi o wartości 6000zł
Kasza Robert – zestaw urządzeń i regałów 
sklepowych o wartości 18 000zł
Puchała Ryszard – Dźwig towarowy o wartości 
31 000zł
SAMRES – Lada chłodnicza o wartości  
21 000zł
GS Strzyżów – Regały warzywne; wagi sklepo-
we o wartości 9 000zł

Jan Sałata
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Rozwój detalu własnego GK Specjał 
nabiera tempa. Unifikacja zarzą-
dzania szybko rosnącymi liczebnie 

sieciami Nasz Sklep i Delikatesy Sezam wy-
maga od kierowników poszczególnych pla-
cówek określonej wiedzy o asortymencie, 
strategii i organizacji sieci oraz zakładanych 
celach. Nieodzowna więc stała się nowa for-
muła spotkań kierowników sklepów z zarzą-
dem firmy.

W związku z założoną strategią rozwoju skle-
pów w ramach Grupy Kapitałowej Specjał 
następują dynamiczne zmiany służące wyko-
rzystaniu pełnego potencjału detalu własne-
go i osiągnięcia synergii działań w każdym 
z aspektów funkcjonowania. Stąd spotkania 
kierowników wszystkich sklepów z Prezesem 
stają się niezbędnym elementem strategii roz-
woju.

Wizja i kierunek rozwoju

W dniu 16 czerwca tego roku odbyło się 
w Rzeszowie pierwsze w ramach nowej for-
muły spotkanie kierowników sklepów detalu 
własnego Nasz Sklep i Delikatesów Sezam. Na 
spotkanie zjechali kierownicy wszystkich skle-
pów zlokalizowanych w Rzeszowie, Tarnobrze-
gu, Rudniku nad Sanem, Tarnowie, Jarosławiu, 
Katowicach i Gliwicach. W sumie wszystkich 
uczestników zebrało się około 50 osób.

Na początku spotkania Prezes Zarządu 
Krzysztof Tokarz przedstawił wizję rozwoju 
i kierunek niezbędnych zmian w detalu wła-
snym. Wykazał zasadność rozwoju detalu 
własnego, zaprezentował niezbędne zmiany 
organizacyjne, elementy strategii, obszary 
działania i zakresy funkcjonowania poszcze-
gólnych działów.

Następnie Dyrektor Piotr Kapusta przedsta-
wił wyniki sprzedaży poszczególnych sklepów 
oraz pozostałe wskaźniki finansowe. W tej 
części spotkania każdy z kierowników skle-
pów prezentował swój sklep omawiając jego 
wyniki, skupiając się głównie na potrzebach 
klientów, rynku i elementach wzrostowych.

asortyment i aktywna sprzedaż

Dalsza część spotkania została poświęcona 
aspektom strategii asortymentowej i zakupo-
wej, którą omówił Dyrektor Działu Zakupów 
Janusz Demitraszek. Podczas prezentacji zo-
stali przedstawieni kupcy odpowiedzialni za 
poszczególne kategorie asortymentowe: Doro-
ta Łuszczki, Renata Michno, Edyta Biłejszys-
-Krawiec, Kinga Dzierga i Marek Wysocki.
Szczególnie  istotnym elementem strategii 
rozwoju sklepów stanowią produkty marki 
własnej. Podczas spotkania dla kierowników 
sklepów została przygotowana prezentacja 
marki własnej Nasz Sklep prowadzona przez 

Dyrektor Ewelinę Pepaś oraz marki własnej 
Specjał prowadzonej przez Zbigniewa Rajcę. 
Po tych prezentacjach zdecydowanie wzrosła 
u kierowników sklepów wiedza o produktach 
marki własnej i jej znaczeniu w strategii asor-
tymentowo-cenowej detalu własnego.

Ostatnim punktem spotkania kierowników 
detalu własnego było szkolenie z zakresu ak-
tywnej sprzedaży w sklepach detalicznych. 
Celem szkolenia było ujednolicenie i usys-
tematyzowanie wiedzy o profesjonalnej ob-
słudze klienta oraz zmotywowanie kierowni-
ków do stosowania metod i technik aktywnej 
sprzedaży.

Został zapoczątkowany nowy okres dla 
sklepów detalu własnego. Dzięki takim spo-
tkaniom o wiele szybciej i sprawniej będzie 
przeprowadzony proces scalania całego kie-
rownictwa odpowiedzialnego za sklepy oraz 
unifikacji i jednolitości zarządzania.

Roman Szymczak
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GAZETA CODZIENNA NOWINY – 17 MARCA 
2011

W strefie biznesu zamieszczony został news doty-
czący jubileuszu firmy Specjał. Na stronie 5 mo-
żemy przeczytać: „Z niewielkiej firmy handlowej 
w ciągu 20 lat powstała licząca się w kraju Gru-
pa Kapitałowa Specjał. Warto przypomnieć, że 
w ostatnim prestiżowym rankingu „Rzeczypospo-
litej” firma znalazła się na 124 miejscu w Polsce, 
a 2 w regionie. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE – MARZEC 2011

W artykule zatytułowanym „Znaczenie atrakcyj-
nych promocji jest nie do przecenienia” zamiesz-
czony został raport dotyczący handlu przed świę-
tami. W hurtowniach największe nasilenie zaku-
pów przypada na 2-3 tygodnie przed Wielkanocą. 
W tym okresie najwyższe obroty będą generować 
takie produkty, jak bakalie i przyprawy, majone-
zy, chrzan, mąka, warzywa w puszkach. – Funk-
cjonujemy na coraz większym terenie – głównie 
w Polsce południowej za pośrednictwem dziesię-
ciu oddziałów, od wrocławskiej Ery poczynając, 
zaś na Mazeksie w Tomaszowie Lubelskim koń-
cząc, jak również w Warszawie – to oczekujemy 
zarówno po sprzedaży przedświątecznej, jak i 
w skali całego roku, wyraźnie wyższego wzrostu – 
podkreśla Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapita-
łowej Specjał. 

LUDZIE SUKCESU – nr 2/2011

W Kronice towarzyskiej na stronie 83 zamieszczo-
na została fotorelacja z jubileuszowej gali 20-le-
cia Grupy Kapitałowej Specjał, która odbyła się 
16 marca 2011r. w Filharmonii Podkarpackiej. 
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością za-

szczycili m.in.: Teresa Kubas-Hul – przewodni-
cząca Sejmiku Wojewódzkiego, Jerzy Wiśniewski 
– podkarpacki wojewódzki Inspektor jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych, ks. Stani-
sław Słowik – dyrektor Caritas, Witold Szczekala – 
komendant miejski policji w Rzeszowie. Dla gości 
gali zaśpiewała Kayah.
 
ŻYCIE HANDLOWE – MARZEC 2011

„Specjał świętuje 20-lecie i wybiera się na gieł-
dę” – wielka gala w Filharmonii Rzeszowskiej, 
koncert Kayah oraz inauguracja Fundacji Specjał 
uświetniły jubileusz 20-lecia Grupy Kapitałowej 
Specjał. Ta jedna z najważniejszych firm branży 
FMCG na krajowym rynku podkreśliła swą po-
zycję przejęciem spółki Vita oraz zapowiedziała 
wejście na Giełdę Papierów Wartościowych. Zda-
niem Krzysztofa Tokarza, prezesa Grupy Kapi-
tałowej Specjał, realny termin wejścia na GPW 
to perspektywa dwóch lat, kiedy to firma swym 
działaniem powinna objąć cały kraj. Z emisji akcji 
Specjał chciałby pozyskać co najmniej 100mln zł. 
Jak podkreśla Krzysztof Tokarz uzyskane środki 
byłyby w całości przeznaczone na dalsze przejęcia. 
W trakcie jubileuszowej gali Specjału kontrahen-
tom i partnerom, którzy przyczynili się do rozwoju 
firmy, wręczone zostały specjalnie przygotowane 
na tę okazję statuetki. Istotnym elementem uro-
czystości była również inauguracja działalności 
Fundacji Specjał, która ma nieść pomoc osobom 
niepełnosprawnym, dyskryminowanym oraz nara-
żonym na wykluczenie społeczne. W trakcie uro-
czystości przeprowadzona została licytacja dzieł 
sztuki uznanych artystów. Fundusze w ten sposób 
uzyskane zostaną przekazane na realizację celów 
statutowych nowej fundacji.

LIST OD CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 
– 24 MARCA 2011 

Ks. Stanisław Słowik złożył pisemne gratulacje 
i wyrazy uznania w Roku XX-lecia Grupy Kapi-
tałowej dla Pana Prezesa Krzysztofa Tokarza. Jak 
zaznaczył Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
„godnym zauważenia jest to, że wraz z rozwojem 
Firmy wzrastała także Wasza troska o niepełno-
sprawnych i ludzi będących w potrzebie.”

GAZETA CODZIENNA SUPER NOWOŚCI  
18-20 MARCA 2011 

Na str. 31 w Kronice towarzyskiej zamieszczo-
ne zostały zdjęcia z Gali z okazji XX-lecia Grupy 
Kapitałowej Specjał, która miała miejsce 16 mar-
ca 2011r. w Filharmonii Rzeszowskiej. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in.: Norbert Mastalerz 
– prezydent Tarnobrzega, Marta Półtorak – prezes 
Marma Polskie Folie, Mariusz Półtorak – Marma 
Polskie Folie, Bożena Kubska z Banku Pekao S.A. 
Galę prowadził Artur Andrus, natomiast gwiazdą 
wieczoru była Kayah.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
 KWIECIEŃ 2011

Na str. 16 w artykule zatytułowanym „Krzysztof 
Tokarz przejmuje i szykuje się na giełdę” zamiesz-
czony został wywiad  z Prezesem GK Specjał, 
Krzysztofem Tokarzem. Przejęcie Tradisu przez 
Eurocach to rewolucja dla całego rynku. Nie chce-
my być przez nią zjedzeni, tylko na niej skorzystać, 
i wiemy jak to zrobić – zapewnia Krzysztof Tokarz. 
Kierowana przez Krzysztofa Tokarza Grupa Kapi-
tałowa Specjał podpisała umowę przejęcia firmy 
Vita, będącej liderem w hurtowej dystrybucji piwa 
na Podkarpaciu, z zatrudnieniem na poziomie 120 
osób i rocznymi przychodami rzędu 120 mln zł. W 
2010r. obroty Grupy Kapitałowej Specjał wyniosły 

700mln zł. Do tego dochodzi sprzedaż rzędu 3mld 
zł generowana przez franczyzową sieć Nasz Sklep. 
Plany na 2011r. zakładają osiągnięcie pułapu 1700-
1800 placówek pod szyldem Nasz Sklep (obecnie 
jest ich ok. 1600), dojście do 100 punktów Nasz 
Sklep Premium (utwardzona wersja franczyzy) 
oraz do 50 placówek delikatesowych Sezam. Rze-
czywistość przerosła moje oczekiwania. Początko-
we małe sukcesy zaczęły przeradzać się na coraz 
ambitniejsze, co wpływało bezpośrednio na ko-
lejne inicjatywy. Gdy 20 lat temu rozpoczynałem 
swoją przygodę z handlem, nawet przez myśl mi 
nie przeszło, że uda się zbudować grupę kapitało-
wą, której roczne obroty będą sięgać miliarda zło-
tych, a właśnie tyle planuję uzyskać w 2011 roku. 
Zapewniam, że nie jest to moje ostatnie słowo – 
mówi Krzysztof Tokarz.
Na str. 38 w spisie hurtowni ogólnospożywczych 
z terenu województwa dolnośląskiego zamieszczo-
ne zostały dane Oddziału Era w Długołęce. W Od-
dziale zatrudnionych jest 60 osób, w swoim asor-
tymencie Era posiada 5000 SKU, zaopatruje 1500 
stałych klientów.

DETAL DZISIAJ – 24 MARCA 2011

Na stronie 4 w artykule zatytułowanym „Sieci dy-
namiczne i anemiczne” zamieszczony został mar-
ketingowy ranking sieci detalicznych, w którym 
przedstawiono dane m.in.: Naszego Sklepu.
Str. 10 – artykuł zatytułowany „W drodze do po-
dium” – Grupa Kapitałowa Specjał pod prze-
wodnictwem Krzysztofa Tokarza ma ambicję 
uzyskania pozycji nr 3 w branży handlu FMCG. 
Akwizycje kolejnych firm hurtowych, możliwe, że 
wspomagane przez fundusze pozyskane z giełdy, 
rozwój franczyzowych sieci detalicznych to kolej-
ne kroki na tej drodze. Obecnie grupa zatrudnia 
ponad 3500 pracowników i dysponuje 43 800 m2 
powierzchni magazynowej. 150 przedstawicieli 
handlowych, 20 koordynatorów, 373 samochody 
dostawcze to potencjał, który pozwala obsługiwać 
14 600 sklepów i hurtowni w następujących wo-
jewództwach: podkarpackie, małopolskie, świę-
tokrzyskie, lubelskie, mazowieckie, dolnośląskie, 
łódzkie, opolskie i śląskie.

XII BESTSHOP – FORUM HANDLU DETA-
LICZNEGO 2011 

Na str. 8-9 przedstawiony został program konfe-
rencji oraz case study „Praktyczne doświadczenia 
konsolidacji rynku handlu detalicznego”, nato-
miast na str. 10-12 przedstawiono prelegentów, 
m.in. Krzysztofa Tokarza – założyciela firmy Spe-
cjał, obecnie jednej z największych firm dystrybu-
cyjnych FMCG w Polsce. Prezes sieci franczyzowej 
PSH Nasz Sklep, zrzeszającej ponad 1500 sklepów, 
o obrotach ponad 3mld zł, Nasz Sklep i Sezam. Jest 
również założycielem Handlu Polskiego oraz prze-
wodniczącym podkarpackiego oddziału Polskiej 
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych. Założyciel fundacji Specjał, której celem jest 
pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 

DETAL DZISIAJ – 21 KWIETNIA 2011

Na str. 10 w artykule zatytułowanym „Formaty 
przenikają się” podsumowanie kongresu Poland 
& Cee Retail Summie 2011, zorganizowanego 
w dniach 24-25 marca br. w Warszawie przez Blue 
Business Media, który był okazją do omówienia 
perspektyw polskiego handlu. O handlu hurto-
wym i franczyzie debatował m.in. Jan Sałata, wi-
ceprezes Nasz Sklep. Na decyzję o przystąpieniu 
do franczyzy wpływa obecnie spadająca rentow-
ność sklepów oraz wzrost konkurencji; skuteczne 
zarządzanie i większe inwestycje w sieć wymagają 
„utwardzania” modeli franczyzowych. Potencjał 

sieci franczyzowych pozostanie przez dłuższy czas 
niewyczerpany; rozwój tej formy handlu stymulo-
wany jest przez rosnące potrzeby technologiczne 
i konieczność dostępu do specjalistycznej wiedzy 
z zakresu sprzedaży to tylko niektóre spostrzeżenia 
z konferencji.
Na str. 6 zamieszczony został ranking Top 50 han-
dlu detalicznego. Na 17 miejscu sklasyfikowana 
została Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep, której 
sprzedaż w 2010r. sięgała 2 600mln zł, liczba skle-
pów na koniec 2010r. wyniosła 1 474, a liczba za-
trudnionych na koniec 2010r. - 6 650 osób.

HANDEL – CZERWIEC 2011

Na str. 65 zamieszczony został news dotyczący 
wiosennych targów Specjału. Ponad 130 wystaw-
ców przygotowało specjalną ofertę dla kupców. 
Rekordzistami wśród wystawców pod względem 
największych wzrostów obrotów były firmy: Grupa 
Maspex, Kraft Foods Polska, Nestle i Hoop.

HANDLOWIEC – MAJ/CZERWIEC 2011

Na str. 4 w dziale News zamieszczona została in-
formacja dotycząca Biesiady handlowej, która 
odbyła się 27 maja br. na terenie Dworu Ostoya 
w Jasionce. Piknik tradycyjnie składał się z części 
handlowej oraz biesiadnej. Poprzedziły go liczne 
konferencje zorganizowane przez PSH Nasz Sklep, 
w tym również walne zgromadzenie akcjonariuszy. 
Piękna pogoda, 130 wystawców i rekordowa sprze-
daż, bliska wynikom, osiąganym na listopadowych 
targach spożywczych organizowanych przez GK 
Specjał. Tak, w telegraficznym skrócie, można by 
podsumować majową Biesiadę Handlową.
Na tej samej stronie w artykule zatytułowanym 
„12 sklepów własnych i prawie tyle samo franczy-
zowych” przeczytać można o dołączeniu do sieci 
Delikatesów Sezam kolejnego sklepu w Gliwicach 
przy ul. Gwardii Ludowej 1. W ten sposób sieć li-
czy już 12 sklepów własnych i 10 franczyzowych.
Podczas XIII Wiosennego Spotkania Producentów 
i Handlowców FMCG i HoReCa, które odbyło się 
12 maja 2011r., wręczono cenione w środowisku 
statuetki Hermesów. W tym roku Kapituła Herme-
sów w składzie: Maria Andrzej Faliński (dyrektor 
Generalny POHiD), Zbigniew Jarzyna (Prezes Za-
rządu NRZHiU) oraz Jacek Ratajczak (Redaktor 
Naczelny „Poradnika Handlowca”) przyznała na-
grodę w kategorii sieć detaliczna PSH Nasz Sklep. 
Trofeum odebrał Krzysztof Tokarz, Prezes Grupy 
Kapitałowej Specjał. Szczegóły na str. 7.
W artykule zatytułowanym „Potencjał w mniej-
szych miejscowościach” zamieszczone zostało 
zestawienie sieci FMCG działających na zasadzie 
pełnej franczyzy. Na czym polega konsolidacja, jak 
przebiega o tym m.in. można przeczytać w arty-
kule na str. 8.
W artykule „Satysfakcja gwarantowana” zamiesz-
czona została wypowiedź Janusza Demitraszka, 
Dyrektora ds. Zakupów Nasz Sklep na temat mo-
nitorowania standardów i jakości obsługi klientów.

HANDLOWIEC – MARZEC/KWIECIEŃ 2011

Na str. 4 w dziale Handel news „20 lat minęło…” 
przeczytamy o jubileuszu GK Specjał i zorganizo-
wanej z tej okazji uroczystej Gali, która 16 marca 
br. miała miejsce w Filharmonii Rzeszowskiej 
im. Artura Malawskiego. W trakcie gali zaprezen-
towano specjalnie przygotowany na tę uroczystość 
film jubileuszowy, a kontrahenci i partnerzy, którzy 
w wybitny sposób przyczynili się do rozwoju firmy, 
otrzymali z rąk prezesa pamiątkowe statuetki. Ju-
bileuszową galę poprowadzoną przez Artura An-
drusa uświetnił występ gwiazdy wieczoru Kayah 
w towarzystwie zespołu muzyków. Istotnym ele-
mentem uroczystości była inauguracja działalności 

Fundacji Specjał, założonej po to aby nieść pomoc 
osobom niepełnosprawnym, dyskryminowanym 
oraz narażonym na wykluczenie społeczne.

HANDEL – KWIECIEŃ 2011

Na str. 78 w artykule „Specjał w całej Polsce” 
Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Specjał, 
zapowiada, że ogólnopolski zasięg firma zdobędzie 
już w dwa lata. Chce to osiągnąć poprzez przejęcia. 
W tym  roku Specjał przejął firmę Kawax. Podpisał 
też umowę kupna Vity, regionalnego dystrybuto-
ra alkoholi z Krosna. Tegoroczne przejęcia i roz-
wój organiczny mają zapewnić Specjałowi obroty 
w wysokości 1mld zł. W 2010r. wyniosły one 
700mln zł, a zysk 10mln zł. – Pretendujemy do 
trzeciego miejsca firm branży FMCG w Polsce – 
podkreślił Krzysztof Tokarz.
Na str. 81 w dziale Wydarzenia zamieszczono news 
dotyczący gali z okazji jubileuszu, która odbyła się 
16 marca. Prowadził ją Artur Andrus. Krzysztof 
Tokarz, założyciel i prezes zarządu GK Specjał, 
wspomniał początki firmy. Gala zgromadziła 
około tysiąca gości. Wśród nich byli pracownicy 
Grupy Kapitałowej Specjał, partnerzy detaliczni 
i przedstawiciele producentów.

DETAL DZISIAJ – 12 MAJA 2011

Na str. 6 zamieszczony został ranking największych 
hurtowych dostawców FMCG w Polsce w 2010r. 
Na 16 miejscu zestawienia uplasował się Specjał, 
z przychodami ze sprzedaży w 2010r. 700mln zł; 
zatrudnieniem na poziomie 3500 pracowników, 
liczbą stałych odbiorców – 14 600, liczbą produk-
tów w ofercie – ponad 12 000 i czternastoma cen-
trami dystrybucyjnymi.
Na str. 8 zamieszczony został ranking TOP 50 HAN-
DLU FMCG, w którym PSH Nasz Sklep zajął 14. 
miejsce wyprzedzając m.in. Grupę E.Leclerc, Gru-
pę Bomi czy Eko Holding. Do sieci Nasz Sklep na 
koniec 2010r. należało 1 474 sklepów detalicznych.

PORADNIK HANDLOWCA 
CZERWIEC 2011

Na str. 42-51 zamieszczona została obszerna fo-
torelacja z XIII uroczystej Gali „Poradnika Han-
dlowca” i „Poradnika Restauratora”, w trakcie 
której wręczono cenione środowisku statuetki 
Hermesów. W Gali uczestniczył m.in. Krzysztof 
Tokarz, Prezes Grupy Kapitałowej Specjał, który 
odebrał nagrodę w kategorii sieć detaliczna przy-
znana Polskiej Sieci Handlowej Nasz Sklep SA.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
CZERWIEC 2011

Na str. 8-9 przedstawiono partnerów konkursu 
Perły Rynku FMCG 2011, wśród nich PSH Nasz 
Sklep.
Na str. 21 zamieszczony został ranking firm sekora 
FMCG w pierwszej setce rankingu największych 
przedsiębiorstw w Polsce w 2010r. przygotowanym 
przez tygodnik „Polityka”. GK Specjał zajął wyso-
kie 64 miejsce. Przychody ze sprzedaży w 2010r. 
wyniosły 3 588 046tys. zł, zysk netto wyniósł 3 376 
tys. zł.
W artykule zatytułowanym „Impreza Krzysztofa 
Tokarza i dwóch tysięcy jego przyjaciół” czytamy: 
„panowała jak zawsze wspaniała, serdeczna atmos-
fera. Osobowość Krzysztofa Tokarza, umiejętność 
gromadzenia wokół siebie i motywowania warto-
ściowych pracowników, to fundamenty rozwoju 
Specjału.” Więcej na temat biesiady handlowej 
można przeczytać na str. 28.

Maciej Czerwiński
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W związku z jubileuszem 10-le-
cia Polskiej Sieci Handlowej 
Nasz Sklep S.A. zaprosiliśmy 

naszych klientów do udziału w progra-
mie lojalnościowym „Spełnienie Marzeń”. 
Zwycięzcom zaoferowaliśmy trzy wa-
rianty wyjazdów szkoleniowych: 7-dnio-
wy pobyt w słonecznej Turcji, weekend 
w Tropical Island w Niemczech wraz 
ze zwiedzaniem Berlina i Poczdamu oraz 
weekend we Lwowie.

kierunek LWÓW

W późnych godzinach wieczornych 21 
maja br. z parkingu siedziby PSH Nasz Sklep 
S.A. ponad 120-osobowa grupa naszych 
Klientów działających na Śląsku, Opolsz-
czyźnie, w Małopolsce, województwie świę-
tokrzyskim, podkarpackim wraz towarzyszą-
cymi im Prezesem Krzysztofem Tokarzem, 
W-ce Prezesem Janem Sałatą oraz pracowni-
kami PSH Nasz Sklep S.A. ruszyła w stronę 
Lwowa. Podróż do granicy w Medyce upły-
nęła uczestnikom spokojnie na odpoczynku, 
rozmowach i zawieraniu bliższych znajomo-
ści z sąsiadami. Atmosfera relaksu i dobre 
nastroje tylko jeszcze się poprawiły po 

przekroczeniu granicy z Ukrainą.
Lwów przywitał uczestników piękną, sło-

neczną pogodą. Odwiedziliśmy cmentarz 
Łyczakowski i cmentarz Orląt, gdzie Prezes  

Krzysztof Tokarz złożył kwiaty dla upamięt-
nienia poległych. Mieliśmy szansę zwiedzić 
śródmieście Lwowa – w 1998 r. wpisane na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.  
Wspaniałe zabytkim.in. Cerkiew Wołoska, 
Kościół Dominikanów, Kaplica Boimów, czy 
Cerkiew Przemienienia Pańskiego zrobiły na 
nas wielkie wrażenie.

Po krótkim odpoczynku w hotelowej sali 
konferencyjnej odbyła się prezentacja PSH 
Nasz Sklep S.A. połączona z dyskusją Pre-
zesa Krzysztofa Tokarza i W-ce Prezesa Jana 
Sałaty z właścicielami sklepów na temat 
wspólnych sukcesów, osiągnięć, problemów  

i planów. Później odbyła się uroczysta kolacja 
połączona z zabawą taneczną przy muzyce 
trwająca do białego rana.

Następnego dnia w Operze Lwowskiej 
obejrzeliśmy przepiękny balet „Jezioro Łabę-
dzie” Czajkowskiego. Był czas wolny na za-
kupy lub odpoczynek w promieniach słońca.  
Po obfitym i pysznym ukraińskim obiedzie  
ruszyliśmy w drogę powrotną do Rzeszowa.

W BerLiŃskicH TropikacH

Laureatom naszego konkursu zapropono-
wano także weekend połączony z konferencją 
w Berlinie. Wszyscy laureaci 12 maja stawili 
się punktualnie w siedzibie firmy i rozpoczęła 
się podróż w kierunku Wrocławia. Po drodze 
pierwszy przystanek Kraków – odwiedzamy 

jeden z oddziałów GK Specjał, gdzie można 
zobaczyć jeden z najnowocześniejszych ma-
gazynów w południowej Polsce.

Późnym popołudniem docieramy do cen-
trum Wrocławia. Spotykamy się w sali kon-
ferencyjnej. Uroczyste zebranie, połączone 
z obszerną prezentacją i podsumowaniem 
osiągnięć sieci, prowadzi Wiceprezes Jan Sa-
łata, a dumni laureaci nie kryją radości pod-
czas odbierania dyplomów. Po zakończeniu  
zebrania mamy czas na zwiedzanie centrum 
miasta wraz z doświadczonymi przewodni-
kami, następnie udajemy się autokarem do 
Hali Stulecia, gdzie na Pergoli możemy po-
dziwiać fantastyczne pokazy multimedialnej 
fontanny. Dzień kończy uroczysta kolacja. 
Potem powrót do hotelu, żeby się odświeżyć 
i udajemy się wspólnie do jednego z wro-
cławskich klubów.

Kolejny dzień rozpoczynamy od wyjazdu do 
Poczdamu, gdzie cała grupa wraz z przewod-
nikiem udaje się do pałacu i parku Sanssouci, 
którego rozmiary i cudowne widoki pozosta-
ną na długo w naszej pamięci.

W Berlinie po kolacji autokar zawozi nas 

do klubu Adagio, jednego z najbardziej pre-
stiżowych klubów w Berlinie, gdzie cała gru-
pa spędza miło czas przy muzyce.

Rano po śniadaniu piesza wycieczka po 
najbardziej charakterystycznych miejscach 
tego historycznego miasta. Można było zo-
baczyć między innymi Reichstag, potężną 
Bramę Brandenburską oraz malowniczy ry-
nek. Palące słońce i wielkie emocje mogliśmy 
na zakończenie wyjazdu ostudzić w znajdu-
jącym się pod Berlinem obiekcie Tropical 
Islands. Ta potężna hala o wielkości ośmiu 
boisk do piłki nożnej obfitowała w przeróżne 
atrakcje, od piaszczystej plaży poprzez kom-
pleksy basenów, saun, masaży, piękną lagunę, 
aż po loty balonem czy przeprawę przez las 
tropikalny.

Tureckie spełnienie MarZeŃ

Zaledwie w kilka godzin można dotrzeć 
z Polski na cudowną turecką plażę. A tam 
słońce, szum morza, palmy i zasłużony od-
poczynek. Prawdziwe spełnienie marzeń.

To marzenie ziściło się 23 osobom, które 
jako uczestnicy programu lojalnościowego 
organizowanego przez sieć handlową „Nasz 
Sklep” wyjechały w nagrodę na tygodniowe 
wczasy. Najpierw konferencja, pamiątko-
we dyplomy, podsumowanie i prezentacja 
wspólnych osiągnięć. Potem już tylko relaks, 
plażowanie i odpoczynek.

Zainteresowani rozpoczęli pobyt od turec-
kiej łaźni, gdzie panuje relaksująca atmosfe-
ra, która symbolicznie rozpoczyna wakacje. 
Najpierw w pomieszczeniu wyłożonym mar-
murem, rozgrzanym parą wodną, oczyszcza 
się ciało i duszę. Następnie profesjonalni ma-
sażyści i masażystki robią piling całego ciała 
za pomocą szorstkiej rękawicy (kese), a póź-
niej masaż w mydlanej pianie. Takie zabiegi 
czynią skórę gładką, miękką i nawilżoną, są 
doskonałym przygotowaniem do opalania. 
Na koniec wspaniale relaksujący masaż całe-
go ciała w aromatycznych olejkach.

Jedną z atrakcji dla uczestników wycieczki 
był niezwykle widokowy rejs statkiem. Roz-
poczynał się z zabytkowego seldżuckiego 
portu, nieopodal słynnej Czerwonej Wieży 
zaprojektowanej przez syryjskiego architekta 
na zlecenie sułtana seldżuckiego w XIII w. 
Z pokładu statku widać imponujący 5-kilo-

metrowy mur oplatający wzgórze zamkowe 
– Kale. Podczas rejsu statek podpłynął do 
trzech legendarnych jaskiń: Zakochanych, 
Piratów i Fosforyzującej. Kilka przerw po-
zwoliło na kąpiel w morzu przy plaży i na 
zabawę przy rytmach wakacyjnej muzyki na 
pokładzie.

Atrakcje turystyczne to tylko jeden w wy-
miarów wyjazdu. Najważniejsza była atmos-
fera wspólnego świętowania jaka wywiązała 
się wśród uczestników wyjazdu. Szczere roz-
mowy, żarty, wspomnienia, opowieści i zwie-
rzenia były nieocenioną wartością pobytu 
w Turcji. 

Sebastian Skrzypek

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY SPEŁNIENIE MARZEŃ

JEST CO WSPOMINAĆ
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FROSTA - SMACZNA, PROSTA I PRZYJEMNA

SZKOLENIE NA SŁOWACJI

Jak stosować język korzyści i komuni-
kować się z klientem? Jak radzić so-
bie z trudnymi pytaniami i oporem 

konsumentów? Na te i wiele innych pytań 
próbowano odpowiedzieć podczas szko-
lenia na Słowacji zorganizowanego przez 
firmę Frosta, w którym uczestniczyli także 
przedstawiciele Grupy Specjał.

W pięknych okolicznościach słowackiej 
przyrody, pośród gór, w malutkiej mieścinie 
Vyzne Ruzbachy, mieliśmy (tzn. pracownicy 
działu sprzedaży FRANCO wraz z czarującą 
kadrą kierowniczą w osobach Ewy Nicpoń, 
Dyrektor Oddziału Franco oraz Alicji Kluz, 
Dyrektor ds. Produktów Mrożonych i Ho-
ReCa oraz naszej koleżanki Renata Michno, 
Kierownika ds. Organizacyjnych Polskiej 
Sieci Handlowej „Nasz Sklep”) przyjemność 
szkolenia się z przedstawicielami naszego 
kluczowego dostawcy konfekcji mrożonych 
ryb i warzyw, firmy FROSTA.

Tematem przewodnim tego spotkania był 
asortyment Frosty i nowości. Podczas dwu-
dniowego pobytu mieliśmy okazję zapozna-
nia się z całą gamą produktów oferowanych 

na polskim rynku. Pogłębialiśmy również 
nasze kompetencje w zakresie radzenia sobie 
z trudnymi pytaniami i oporem klientów.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia na-
szych gospodarzy w osobach Michała Biała-
sa, Regionalnego Kierownika Sprzedaży oraz 
Bogumiła Surdziela, Przedstawiciela Han-
dlowego ds. Detalu firmy FROSTA, „szli-
fowaliśmy” umiejętność stosowania języka 
korzyści i efektywnego zamykania sprzedaży 
oraz lepszej komunikacji z klientami.

A po godzinach… No cóż, mieliśmy do 
dyspozycji kilka czasoumilaczy w postaci ba-
senu, jacuzzi oraz boiska sportowego, z czego 
efektywnie korzystaliśmy ładując nasze aku-
mulatorki na dalsze dni ciężkiej i wydajnej 
pracy.

Monika Cegłowska
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FRANCO NA TARGACH POLFISH 2011

KORZYSTNE SPOTKANIA Z DOSTAWCAMI

Targi Polfish to jedyna w Polsce 
i jedna z największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej impreza 

targowa poświęcona branży rybnej. Orga-
nizowana w cyklu dwuletnim odbyła się w 
dniach 31.05-02.06.2011. Nie mogło na niej 
zabraknąć także naszych przedstawicieli.

Ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy 
zaprezentowało swoje oferty podczas roz-
poczynających się 31 maja w Gdańsku 11 
Międzynarodowych Targów Przetwórstwa 

i Produktów Rybnych POLFISH 2011. Targi 
to miejsce prezentacji surowców i produk-
tów rybnych, maszyn i urządzeń do prze-
twórstwa, przechowywania i pakowania ryb, 
pojemników i materiałów opakowaniowych, 
środków czystości i higieny, hodowli ryb, 
badań naukowych, sprzętu, narzędzi i sys-
temów połowowych, wyposażenia statków 
rybackich.

Na targach zaprezentowała się czołówka 
polskich producentów, przetwórców, im-
porterów produktów rybnych. Swoją ofer-
tę przedstawiły także firmy z Belgii, Danii, 
Hiszpanii, Holandii, Islandii, Indii, Niemiec, 
Szkocji, Wielkiej Brytanii, a także przedsta-
wicielstwa firm z Kanady, Indonezji oraz In-
stytut z Alaski promujący owoce morza. Wy-
stawcy tradycyjnie zaprezentowali szeroką 
gamę świeżych, mrożonych, przetworzonych 
ryb i owoców morza.

My również mieliśmy okazję spotkania na 
tych targach naszych stałych dostawców ryb 
mrożonych, świeżych i wędzonych. Obecni 
na targach były takie firmy jak m.in. Abram-
czyk, Sona, Morex, czy Eurofish Poland. 

W dniu 27 maja 2011r. w  Dworze 
Ostoya w Jasionce k/ Rzeszowa 
odbyła się BIESIADA HANDLO-

WA organizowana przez PPHU „SPECJAŁ” 
oraz Sieć Handlową „Nasz Sklep”.

Zaproszonych zostało ponad 3tys. lokal-
nych przedsiębiorców reprezentujących han-
del detaliczny, jak również hurtowy. Swoją 
ofertę handlową zaprezentowało ponad 130 
wystawców, stwarzając klientom możliwość 
zakupu towarów, na bardzo atrakcyjnych wa-
runkach handlowych.

Nie zabrakło również dostawców z branży 
rybnej, z którymi czynnie współpracuje nasz 
oddział FRANCO. Mieliśmy przyjemność 
gościć i korzystać z wyjątkowych ofert firm:

– GRAAL S.A.
– SUPERFISH S.A.
– VICZIUNAI-POL  SPÓŁKA Z O.O.
– SEKO S.A.

– SPECTRE SP. Z O.O.
– ALBATROS
– ŁOSOŚ SP. Z O.O.
– FROSTA  SP. Z O.O.
– KAPITAN NAVI
– DEGA S.A.
– LISNER SP. Z O.O.,
oraz jako jedynego „rodzynka” między 

rybkami:
– POL-MAK S.A. z makaronami…

Gościliśmy również dostawców z działu 
HoReCa poniższych marek:

– LAMB WESTON 
– BONDUELLE 
– FANEX
– UNILEVER FOOD SOLUTIONS
– MASPEX
– ABEL
– MAXTOP

BIESIADA 2011
FRANCO

W Specjale Dział HoReCa rozwija 
się coraz bardziej dynamicznie. 
W dobie rozkwitu tego kana-

łu dystrybucji podstawowym czynnikiem 
sukcesu jest bogata i kompleksowa oferta 
handlowa. Staramy się ją wciąż modyfiko-
wać i uaktualniać.

W okresie minionych dwóch lat, bo tyle 
czasu funkcjonuje nasz Dział, ofertę zmie-
nialiśmy już kilkakrotnie dostosowując ją 
do aktualnych potrzeb rynku. Nasi klienci 
to hotele, restauracje, pensjonaty, kawiarnie, 
ośrodki wczasowe, wypoczynkowe i szko-
leniowo–konferencyjne, domy wczasowe, 
puby, bary i stołówki. To bardzo wymagają-
cy odbiorcy. Serwis liczy się dla nich o wiele 
bardziej niż dla klientów rynku tradycyjne-
go. Musi być profesjonalny i niezawodny. 
Nasi klienci cenią sobie czas oraz wygodę 
zakupów w nowoczesnej firmie. Do każdego 
z nich podchodzimy indywidualnie, starając 
się zapewnić obsługę na najwyższym pozio-
mie. Niemała w tym zasługa profesjonalne-
go i fachowego wsparcia naszych Doradców 
Kulinarnych, którzy posiadają wieloletnie 

doświadczenie w branży gastronomicznej.
Wciąż doskonalimy swoje umiejętności 

i poszerzamy wiedzę teoretyczną i praktycz-
ną, aby z pasją i oddaniem dążyć do perfek-
cji. Partnerzy handlowi nas w tym wspierają. 
Tylko w ostatnich kilku miesiącach odbyły 
się warsztaty kulinarne z Nestle Professional, 
które prowadził korporacyjny doradca ku-
linarny Jerzy Pasikowski. Uczestniczyliśmy 
również w szkoleniu produktowym z Bon-
duelle, które prowadził doradca kulinarny 
Sławomir Loch. Również doradca kulinar-
ny Unilever Food Solutions Robert Kopacz, 
wspierał nas w odnajdywaniu balansu mię-
dzy wyjątkowym smakiem, a zachowaniem 
wartości odżywczych potraw dzieląc się fa-
chową wiedzą z naszym zespołem HoReCa.

Podobnie jak w handlu tradycyjnym sys-
tematycznie ukazują się gazetki promocyjne 
dla naszych klientów. Organizujemy rów-
nież konkursy dla Szefów Kuchni. Osiągamy 
wiele sukcesów na rynku gastronomicznym, 
lecz największym sukcesem jest zadowolenie 
naszych Klientów. Wieloletnia obecność na 
rynku sprawia, że SPECJAŁ posiada duże 
doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę, 

CO NOWEGO U NAS W HORECA?

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI I ASORTYMENT

– NESTLE PROFESSIONAL
których degustacje okazały się prawdzi-

wym dobrodziejstwem w upalny dzień.

Nie zabrakło konkursów, degustacji oraz 
smacznych piknikowych przekąsek.

Wieczorem, zaproszeni goście, czując bie-
siadną atmosferę i zmęczenie po dziennych 
zmaganiach handlowych, odpoczywali przy 
dźwiękach muzyki biesiadnej.

Wszyscy odnieśliśmy wzajemne korzyści 
biznesowe i już przesyłamy zaproszenie na 
koleją imprezę targową, która odbędzie się 
tradycyjnie jesienią.

Monika Cegłowska

a wdrażane przez nas 
strategie wyróżniają 
się jakością i skutecz-
nością. Bazując na wie-
loletnim doświadczeniu 
stworzyliśmy profesjo-
nalny system zaopatrzenia 
rynku HoReCa dostosowa-
ny do polskich realiów, 
ale odpowia-
dający euro-
pejskim nor-
mom i wy-
maganiom.

Alicja KluzPonadto nasza kobieca kadra kierownicza 
w osobach Ewy Nicpoń, Dyrektora Oddzia-
łu Franco oraz Alicji Kluz, Dyrektora ds. 
Produktów Mrożonych i HoReCa szybko 
nawiązała nowe kontakty i przyjaźnie, które 
już owocują, a wkrótce mamy nadzieję, że 
przyniosą z sobą jeszcze więcej korzyści han-
dlowych.

Monika Cegłowska
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Tegoroczna aura od początku sezonu 
sprzyja sprzedawcom lodów. Oby 
tylko nie zapeszyć! Ta słodka prze-

kąska lub deser kojarzący się ze słońcem i 
latem, nastrajający optymistycznie, to dla 
większości z nas wspomnienie beztroski i 
dzieciństwa.

Mimo przywiązania do tradycyjnych 
smaków coraz częściej otwarci jesteśmy na 
nowości, jak również chętniej sięgamy po 
produkty z wyższych półek cenowych. Ofer-
ta Specjału skierowana jest do każdej grupy 
klientów. Zaczynając od tych najmłodszych 
milusińskich, a kończąc na bardzo wyma-
gających dorosłych koneserach lodowych 
smaków.

Klienci wykazują coraz większe zainte-
resowanie produktami wysokiej jakości, 
z segmentu Premium. Na przykład zapo-
trzebowanie na luksusowe lody marki Gry-
can od pokoleń rośnie z każdym miesiącem. 
Konsument zaczyna doceniać ich spraw-
dzone receptury i wykonanie z najwyższej 
jakości składników, mimo że musi zapłacić 
więcej niż za produkty bardziej popularnych 
konkurencyjnych marek. Szczególnym zain-
teresowaniem w tym roku cieszą się sorbety 
wykonywane, co jest ewenementem, z ca-
łych owoców. Ich smak jest niezapomniany. 
Smakosz, który raz spróbuje zawsze później 
do nich wraca.

Oprócz lodów Premium proponujemy 
również te najtańsze, na każdą kieszeń, gdyż 
nie możemy zapominać o naszych pocie-
chach. To one tak naprawdę najczęściej prze-
wracają w zamrażarkach sklepowych szuka-
jąc dla siebie smakołyków. Ku niewątpliwej 
radości sprzedawców. W naszej dystrybucji 
największą dynamiką sprzedaży cieszą się 

lody producenta Anita. Zimne pyszności 
szczególnie skierowane są do dzieci. To szero-
ka i różnorodna oferta lodów impulsowych, 
ale i familijnych.

Rynek lodów rozwija się wielotorowo. 
Dzięki temu, mimo że na jego wyniki wciąż 
w znacznym stopniu wpływa pogoda, stop-
niowo uniezależnia się on od kaprysów 
aury. Jego rozwojowi również sprzyja coraz 
bogatsza oferta. Producenci i dystrybutorzy 
lodów rozszerzają asortyment produktów fa-
milijnych, uzupełniając go o najtańsze i o te 

LODY

DLA KAŻDEGO COŚ SMACZNEGO 

z segmentu Premium. Pojawiają się nie tylko 
nowe smaki, lecz także nowe rodzaje lodów 
adresowanych do szczególnie wymagających: 
lody niskokaloryczne, jogurtowe, bez mleka, 
sorbety owocowe, lody z surowców ekolo-
gicznych.

Gorąco zapraszamy wszystkich do po-
szukiwania ulubionych smaków.

Alicja Kluz
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człowiek kwartału
KATARZYNA DOBOSZ

„Od sześciu lat w naszej firmie, pierwsze kroki stawiała w dziale sprzedaży, od dwóch lat 
podejmuje nowe wyzwania w dziale marketingu. Jest sumiennym i dokładnym pracowni-
kiem, zawsze można liczyć na Katarzynę, która na co dzień jest uśmiechniętą i serdeczną 
osobą. Cieszę się, że pracujemy razem.”

Maciej Czerwiński

W dniach 15-16 maja br. w ośrod-
ku wypoczynkowym Bystre od-
było się wyjazdowe szkolenie 

kierowników grup usługowych Agencji 
Ochrony Specjał, PSH Nasz Sklep i Arma 
poświęcone problematyce stosowania no-
wych środków chemii profesjonalnej oraz 
najnowocześniejszych maszyn i urządzeń w 
usłudze sprzątania i utrzymania porządku.

Koordynatorem projektu szkolenia była 
rzeszowska firma BIOLAB S.C., wiodąca na 
rynku dostawców chemii i sprzętu wyko-
rzystywanego do sprzątania obiektów oraz 
oferująca doradztwo w tym zakresie. Tema-
tyka szkolenia uwzględniała 3 panelowe za-
gadnienia referowane przez przedstawicieli 
firmy Biolab i jej partnerów, czyli firmy Ver-
mop i Cleanfix. Wystąpieniom towarzyszyło 
praktyczne zapoznanie się z możliwościami 
nowych środków chemii profesjonalnej oraz 
maszyn czyszczących.

Anna Lasota, doradca z firmy Biolab za-
poznała nas z nowinkami na rynku środków 
chemii profesjonalnej z rodziny BIO sto-
sowanymi do mycia różnych powierzchni 
(ceramiki, marmuru, tworzyw sztucznych, 
drewna i powierzchni metalowych). Wszyst-

kie prezentowane środki wyprodukowane 
są na bazie naturalnych surowców, a więc 
są przyjazne środowisku naturalnemu. Mają 
przyjemny zapach, są skuteczne i nie pozo-
stawiają smug i zacieków.

Tomasz Deres, przedstawiciel firmy Ver-
mop (wiodący producent systemów utrzy-
mania czystości) przedstawił możliwości 
nowych produktów na rynku maszyn i urzą-
dzeń czyszczących, m.in. modułowego wóz-
ka, który można dowolnie zestawiać w zależ-
ności od bieżących potrzeb i dopasować do 
sprzątania danego obiektu, a nawet wydzie-
lonej części placówki (biura, toalety, labola-
ratoriów etc.). Zainteresowanie uczestników 
wzbudził system TopLock wykorzystywany 
do mycia szyb, zapewniający skuteczność 
i bezpieczeństwo pracy przy myciu okien na 
wysokości.

Paletę małych urządzeń czyszczących i ich 
praktyczne możliwości przedstawił Bartosz 
Miśkiewicz, przedstawiciel firmy Cleanfix. 
Szczególnie przydatna w naszej ocenie może 
być polerka FloorMack i urządzenie Scrub-
by wykorzystywane do doczyszczeń miejsc 
trudnodostępnych. Maszyny szorująco-zbie-
rające Ra300E i Ra320B zyskały pochlebną 

opinię z uwagi na ich możliwości techniczne 
oraz łatwość przemieszczenia się na różnych 
poziomach obiektu.

W szkoleniu uczestniczyło w sumie 20 
pracowników GK Specjał zajmujących się 
usługami utrzymania czystości i porządku. 
Zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę i prak-
tyczne umiejętności w zakresie stosowania 
najnowocześniejszych rozwiązań systemo-
wych i osiągnięć technicznych kierownicy 
wykorzystają podczas bieżącej pracy. Pozwoli 
to na dalszą profesjonalizację naszych usług 
i wdrażanie nowoczesnych, kompleksowych 
rozwiązań pozwalających w konsekwencji na 
optymalizację zatrudnienia, obniżenie kosz-
tów własnych i podniesienie jakości wykony-
wanej usługi.

Po szkoleniu wszyscy uczestniczyli 
w biesiadzie. Kuchnia ośrodka serwowała 
wyśmienite potrawy, zaś humor i rozrywkę 
zapewniał miejscowy wodzirej i „zakapior” 
bieszczadzki p. Janek. Żarty i śpiewy trwały 
do rana.

Anna Lasota i Zbigniew Wiercioch

NOWE TECHNOLOGIE W PROFESJONALNEJ USŁUDZE SPRZĄTANIA 

SZKOLENIE ZAWODOWE W BYSTREM

INFORMACJE Z FIRMY
Informujemy, że w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 16:30 Prezes Zarządu – 
Krzysztof Tokarz przyjmuje pracowników firmy na indywidualnych spotkaniach.

Chętnych prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem, z panią Katarzyną Smęt.
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Nadszedł okres wakacyjny i czas 
wypoczynku dla większości z nas.
Sprzedawcy w salonach medycz-

nych wciąż jednak pozostają do dyspozycji 
klientów.

Salony medyczne w szerokiej gamie pro-
duktów oferują wyposażenie w podstawowe, 
jak i specjalistyczne materiały medyczne jed-
norazowego i wielorazowego użytku, środ-
ki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, 
meble medyczne, jak również odzież i obu-
wie dla personelu medycznego i studentów 
nauk medycznych. Ponadto zachęcamy do 
zakupów środków ortopedycznych oraz 
materiałów pomocniczych refundowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach 
zawartej umowy. Zapraszamy do realizacji 
zleceń NFZ we wszystkich naszych salonach 
na terenie Śląska w ramach bogatej i zróżni-
cowanej oferty, która pozwala na zaspokoje-
nie potrzeb nawet najbardziej wymagających 
klientów. Jesteśmy również w stanie spełnić 

ponad standardowe oczekiwania klientów 
i sprowadzić pożądany towar na specjalne za-
mówienia w jak najkrótszym czasie.

Z doradcą łatwiej

Wykwalifikowany i doświadczony perso-
nel sklepowy służy pomocą i doradztwem 
w odpowiednim doborze asortymentu we-
dług wymagań klientów. Dzięki profesjonal-
nemu i życzliwemu podejściu, konkurencyj-
nym cenom, grono naszych odbiorców stale 
się powiększa, a nasza marka sklepów siecio-
wych daje gwarancję najwyższej jakości. Do-
datkowo w okresie wakacyjnym przewidzie-
liśmy ceny promocyjne na wybrane artykuły, 
w szczególności ciśnieniomierze, inhalatory, 
poduszki ortopedyczne, pieluchomajtki, 
a także artykuły doraźnej potrzeby w sezonie 
letnim.

WAKACYJNE PROMOCJE W SALONACH MEDYCZNYCH

CEZAL NIE ODPOCZYWA
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ARMA DIAMENTEM FORBESA

W tegorocznym Rankingu Diamen-
tów Forbesa znalazło się dziewięć 
firm z Krosna. Diamentem w 

kategorii przedsiębiorstw z dochodami od 
5-50mln zł wyróżniona została Arma-Kro-
sno. Firma zajęła 1 miejsce w tym mieście, 
a 14 w województwie podkarpackim.

Już po raz piąty prestiżowy miesięcznik 
FORBES opublikował Ranking Diamentów. 
Pod uwagę wzięto firmy, które w roku 2009 
osiągnęły przychody ze sprzedaży co naj-
mniej 5mln zł, są rentowne, z wysoką płyn-
nością finansową, nie zalegają z opłatami 
i złożyły w terminie raporty do Krajowego 
Rejestru Sądowego w 2010 roku. W rankingu 
znalazły się przedsiębiorstwa, które w latach 
2006-2009 osiągnęły wzrost wartości o mini-
mum 15% rocznie. Dane do Rankingu zebra-
ła firma Dun&Bradstreet Polska.

Według redakcji Forbes’a ranking ten po-
kazuje jak polscy przedsiębiorcy poradzili 
sobie z okresem spowolnienia gospodarki 
oraz kryzysem. Problemy, które musieli po-
konać najlepiej oddaje fakt, że liczba diamen-
tów spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym 
o blisko jedną czwartą.

Obecność w tym rankingu potwierdza, 
że firma Arma-Krosno od roku 2006, od 
kiedy to weszła w skład Grupy Kapitałowej 
„Specjał”, ciągle się rozwija i zwiększa swo-
ją wartość. Według rankingu wartość spółki 
została obliczona na podstawie tzw. metody 
szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową 
i dochodową. Pierwsza nie wycenia poten-
cjału pracowników i know-how, a wycena na 
podstawie zysków nie uwzględnia np. wraż-
liwości na zmiany sezonowe. Połączenie tych 
metod usuwa te ułomności.

Według Rafała Domagały, Prezesa Zarzą-
du Army znalezienie się w tym rankingu do-
daje prestiżu spółce i mobilizuje do dalszej 
pracy, aby w roku 2012 miejsce na liście wo-
jewódzkiej było jednocyfrowe.

Arkadiusz Marcinowski  

Lipcowa promocja

Niewątpliwie ogromną i wymierną korzy-
ścią dla naszych odbiorców są „Dni Sprze-
daży Promocyjnej” organizowane cykliczne, 
również w okresie letnim. W ramach okre-
su promocyjnego w dniach od 8 do 23 lipca 
2011 roku nasi dostawcy udzielają dodatko-
wych rabatów w wysokości od 5 do 10% na 
oferowany asortyment. Klienci dokonujący 
systematycznych lub większych zakupów 
mogą również liczyć na drobne upominki.

W tym miejscu pragniemy serdecznie po-
dziękować naszym klientom za obdarzenie 
nas zaufaniem i pamiętamy, że współpraca 
z nimi zawsze stanowi dla nas ważne źródło 
motywacji dla dalszego rozwoju firmy. Za-
praszamy gorąco do odwiedzin w naszych 
salonach medycznych, a także do realiza-
cji zakupów w hurtowni farmaceutycznej 
w Katowicach przy ul. Le Ronda 65 – w 
szczególności klientów instytucjonalnych.

Michał Niemczyk



WAKACYJNE PROPOZYCJE

POCZUJ MOC OFERTY CEZALU

Lato to okres , gdy większość z nas 
myśli o urlopie i odpoczynku, dla-
tego zakupy w tym okresie roku 

w naszym sklepie mogą być bardzo dobrym 
pomysłem. Upusty, rabaty, wyprzedaże to 
tylko niektóre z form promocyjnych na wa-
kacje. Jedno jest pewne: nasza oferta jest 
bardzo atrakcyjna, a to co klient kupi zależy 
głównie od jego inwencji.

Chociaż cena jest bardzo istotna, to klienci 
oczekują czegoś jeszcze podczas zakupu. Wie-
lu przywiązuje dużą wagę do sposobu sprze-
daży, chcą być dobrze poinformowani o pro-
duktach, a czasami nawet pokierowani. Sklepy 
Cezalu kładą duży nacisk na jakość i konku-
rencyjne ceny towarów, dlatego przygotowu-
jemy sezonowe oferty promocyjne. W naszej 
najnowszej promocyjnej ofercie pragniemy 
zwrócić Państwa uwagę na grupę artykułów 
przydatnych w czasie wakacji: apteczki, pla-
stry, kosmetyki, kremy do opalania.

co mamy w ofercie wakacyjnej?

Linia produktów do opalania to komplekso-
wy zestaw kosmetyków do pielęgnacji skóry 
latem, zapewniający skuteczną ochronę przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecz-
nych. Linia obejmuje środki przeznaczone do 
pielęgnacji zarówno twarzy, jak i ciała. Są to 
produkty o zaawansowanych formułach, które 
chronią DNA komórek skóry, zawierają filtry 
UVA i UVB, posiadają wodoodporne receptu-
ry, zapewniają skuteczną ochronę przeciwsło-
neczną, doskonale pielęgnują skórę po kąpieli 

słonecznej i jej przedawkowaniu, a dodatkowo 
ujędrniają, wyszczuplają, przyspieszają opala-
nie i głęboko nawilżają. Mamy także Nowość! 
To regenerujący krem do twarzy po opalaniu 
Ultranawilżający , krem ochronny SPF 30 cha-
rakteryzujący się wysokim poziomem ochro-
ny i wodoodporny.

plastry i nie tylko…

Pakując wakacyjną walizkę powinniśmy 
zawsze pamiętać o umieszczeniu w niej ze-
stawu do opatrywania ran, otarć i użądleń. 
Niezbędne są środki dezynfekcyjne i opatrun-
kowe. W wyposażeniu wakacyjnej aptecz-
ki powinny znaleźć się plastry, jałowa gaza, 
woda utleniona lub specjalne chusteczki do 
oczyszczania ran. W warunkach „polowych” 
idealnie sprawdzą się zestawy o różnych roz-
miarach. Gdy jedziemy nad wodę powinny 
być to plastry wodoodporne, a gdy planuje-
my długie wędrówki – plastry na pęcherze 
i przeciw pęcherzom. Specjalna masa hydro-
koloidowa wchodząca w ich skład zapobiega 
powstawaniu pęcherzy i sprawia, że te już po-
wstałe goją się szybciej.

Dla lubiących maszerować

Wraz ze zbliżającym się latem, wiele osób 
postanowiło zadbać o swoją 
kondycję fizyczną. Wszak cie-
płe, słoneczne dni to najlepszy 
moment, aby wreszcie wyjść 
z domu i poruszać się 
odrobinę na świeżym 

powietrzu. Wśród różnych form aktywności 
największą karierę w ostatnich latach zrobił 
Nordic Walking. Widok ludzi maszerujących 
z kijkami, kiedyś wyśmiewanych, dziś niko-
go już nie dziwi. Przeciwnie, Nordic Walking 
zdobył rzesze zwolenników, mogą go bowiem 
uprawiać wszyscy, bez względu na poziom 
kondycji fizycznej, płeć i wiek. W naszych 
sklepach jest duży wybór akcesoriów różnych 
firm, modele o zróżnicowanych cenach.

standard także w promocji

Ponadto proponujemy w cenach promocyj-
nych ciśnieniomierze, glukometry, termome-
try, inhalatory. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów ciągle powiększamy naszą 
ofertę handlową i przygotowujemy bardzo 
atrakcyjne promocje.

Zapraszamy do naszych sklepów przy ul. 
B. Żeleńskiego i ul. Zamkowej. Zapewnia-
my miłą i profesjonalną obsługę personelu, 
szeroki wybór najwyższej jakości produktów 
a przede wszystkim doradztwo i pomoc w za-
kresie wybranego produktu.

Jolanta Darłak

W dniu 18 czerwca 2011 roku nasza koleżanka z hurtowni farmaceutycznej w Rzeszowie – 
Ewelina Wójcik – stanęła na ślubnym kobiercu z Marcinem Lubeckim.

Młodej parze życzymy szczęśliwego małżeństwa oraz spełnienia marzeń!

Koleżanki i koledzy z hurtowni medycznej Cezal Rzeszów

Z okazji narodzin Natalki życzymy 
jej zdrowia i beztroskiego dzieciństwa, 
a rodzicom Waldkowi i Kasi Kochanowiczom 
gratulujemy z całego serca przyjścia na świat 
drugiej córeczki.

Koleżanki i koledzy z Cezalu
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Wszystkich ludzi zawodowo 
związanych z branżą FMCG, 
którzy poza tym, że są czytelnikami 

„Wiadomości Handlowych”, pasjonują się 
również motocyklami, zapraszamy w ostatni 
weekend września (23-25. 09. 2011) do udziału 
w VI zlocie motocyklistów handlowców. 
Odbędzie się on na Mazowszu. Stopniowo 

będziemy informować o programie. Na 
razie wiadomo już, że odwiedzimy Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy 
oraz że będziemy się ścigać na profesjonalnym 
torze gokartowym w Piasecznie. Bazą 
wypadową będzie, należący do Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek 
szkoleniowy w Dębem, tuż przy zaporze na 

Zalewie Zegrzyńskim. Do zobaczenia!
Bardzo ułatwi nam organizację wcześniejsze 
powiadomienie o zamiarze przyjazdu na zlot!
 

Paweł Kapuściński 
pk@wiadomoscihandlowe.com.pl

tel. 600 349 284

ZAPRASZAMY MOTOCYKLISTÓW 
HANDLOWCÓW NA ZLOT!
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Z OSTATNIEJ CHWILI
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