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Tegoroczne lato nie było specjalnie udane dla 
urlopowiczów. A jak wypadło dla Grupy Ka-
pitałowej Specjał?

Były to miesiące wytężonej pracy i realizacji 
zadań, jakie postawiliśmy przed sobą wiosną 
tego roku. A także kontynuowania strategii 
rozwojowej wyznaczonej już przed kilku laty 
i zmierzającej do uzyskania statusu firmy o 
charakterze ogólnopolskim. Dotychczasowe 
działania podejmowane przez Zarząd są do-
ceniane już nie tylko w dokonywanych lokal-
nie i regionalnie rankingach, lecz również w 
ogólnopolskich, a nawet europejskich bada-
niach rynkowych.  Nasz Grupa została sklasy-
fikowana jako 214. na liście 500 największych 
firm Europy Środkowo-wschodniej przygoto-
wywanej przez renomowaną firmę  Deloitte. 
Spośród krajowych przedsiębiorstw wyprze-
dziliśmy tak znanych naszych konkurentów 
jak Selgros i Polomarket, ale 
i wielkie firmy dostawcze jak 
Unilever Polska, Animex, 
czy Nestle. Biorąc pod uwagę 
skalę wzrostu obrotów naszej 
Grupy wejście do drugiej setki 
firm środkowo-europejskich 
może być kwestią miesięcy, 
jednak za cel stawiamy znale-
zienie się w pierwszej setce.

Czy zamierzenia związane z 
poszerzaniem port folio Spe-
cjału o produkty alkoholo-
we udaje się realizować  bez 
przeszkód?

Obecnie produkty alkoholowe 
dostępne są oddziałach  GK 
Specjał: RZESZÓW, CZE-
LADŹ, KĘDZIERZYN KOŹLE, MSZANA 
DOLNA. Na bardzo konkurencyjnym ryn-
ku obrotu produktami alkoholowymi nowy 
gracz jakim jest w tej dziedzinie Specjał stoi 
przed trudnym zadaniem. Pierwsze dwa mie-
siące nie były łatwe, ale przebijamy się z na-
szą ofertą. To w dużej mierze efekt przyjętej 
strategii handlowej wobec dostawców i od-
biorców. Firma kupuje alkohol za gotówkę, 
natomiast detalistom wyznacza terminy płat-
ności tak jak w przypadku każdego innego 
produktu. Oczywiście oznacza to konieczność 
ponoszenia sporych nakładów i poczekania 
na ewentualne zyski, jednak w pierwszej fazie 
rozwijania przez Specjał tego biznesu takie 
postępowanie buduje wiarygodność firmy za-

równo wobec dostawców, jak i odbiorców. Jest 
to więc przedsięwzięcie bardzo kapitałochłon-
ne. Nie oczekuję zresztą, że obrót alkoholem 
stanie się dla Specjału prawdziwie wielkim i 
bardzo zyskownym biznesem. Pierwszych zy-
sków spodziewamy się na początku przyszłe-
go roku.  Pamiętajmy jednak o tym, że tu nie 
chodzi o wielki zarobek na alkoholu. Przede 
wszystkim uzupełniamy nasze portfolio, dzię-
ki czemu zdobywamy nowych klientów. 

Grupa Kapitałowa Specjał poszerza również 
zakres terytorialny swojej działalności, cze-
mu służą także akwizycje. Co dzieje się w tej 
dziedzinie?

Rozwijamy się zarówno organicznie, jak i 
poprzez przyłączanie kolejnych podmiotów. 
Niedawno w skład Grupy Kapitałowej Specjał 
weszła leszczyńska spółka Hurtimex, spora 

firma, jedna z największych na terenie daw-
nego województwa leszczyńskiego. Oznacza 
to, że będziemy obecni także na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, a nawet lubuskiego. 
To dla Specjału duże wyzwanie, bowiem kon-
kurencja na tym terenie jest ogromna. Hurti-
mex to rodzinne przedsiębiorstwo powołane 
do życia  przed ponad 20 laty przez Mirosława 
Zawirskiego i jego rodzinę. Podobnie jak w 
przypadku innych naszych akwizycji chcemy 
wykorzystać wiedzę i umiejętności oraz zna-
jomość rynku naszych partnerów. Tak więc w 
rękach państwa Zawirskich nadal pozostaje 
zarządzanie Hurtimexem już jako naszym od-
działem. Nie planujemy wprowadzać zmian w 
firmie, która dobrze funkcjonuje, a jedynie 

będziemy zmierzać do uzupełnienia oferty 
handlowej do takiego poziomu, jaki oferują 
wszystkie nasze oddziały. Taka współpraca z 
pewnością zaowocuje dalszym umocnieniem 
się Hurtimexu na wielkopolskim rynku
Prowadzimy także rozmowy w sprawie kolej-
nych akwizycji, jak zwykle jednak nie mogę 
więcej o tym mówić ze względu na koniecz-
ność zachowana tajemnicy handlowej.

A co z detalem?

Tu sporo się dzieje. Polska Sieć Handlowa 
„Nasz Sklep” uruchamia coraz więcej placó-
wek franczyzowych nie tylko w południowej 
Polsce, ale także w centralnej. Tylko w okresie 
dwóch wakacyjnych miesięcy osiem sklepów 
ruszyło w stolicy i wszystko wskazuje, że to nie 
koniec. Zapleczem dla rozwoju sieci w regio-
nie mazowieckim będzie nasz oddział Bob-

mark, działający początkowo 
jako hurtownia napojowa. 
Warszawa to rynek bardzo 
konkurencyjny i i wymagają-
cy, dlatego konieczne jest jak 
najszybsze rozwinięcie oferty 
asortymentowej naszego sto-
łecznego oddziału. Wówczas 
nasza propozycja franczyzo-
wa stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjna. Jednocześnie 
mamy do czynienia z ryn-
kiem uporządkowanym, na 
którym obowiązują normalne 
rzetelne zasady kupieckie, a to 
z punktu widzenia takiej fir-
my jak nasza ogromna zaleta.

A format Premium?

Jest coraz bardziej widoczny. Obecnie mamy 
w ramach naszej sieci franczyzowej ponad 
30 placówek handlowych dostosowanych do 
tego formatu, a więc z nową wizualizacją i 
korzystniejszymi warunkami handlowymi. 
Zainteresowanie ze strony franczyzobiorców 
wydaje się coraz większe, tak więc liczba skle-
pów w tym standardzie rośnie z miesiąca na 
miesiąc. Sądzę, że do końca roku osiągniemy 
liczbę 50 placówek handlowych z wykonaną 
wizualizacją i zapewniających delikatesowy 
standard obsługi.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold Nartowski

Wejdźmy do pierWszej setki
rozmoWa z Krzysztofem toKarzem
prezesem Grupy kapitałoWej specjał
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WszeLkie praWa zastrzeŻoNe. 
redakcja Nie poNosi odpoWiedziaLNoŚci za For-
mĘ i treŚĆ zamieszczoNycH rekLam i oGłoszeŃ.

złota setka NajWiĘkszycH 
Firm podkarpacia
Gk specjał Na drugim miejscu

HurtimeX LeszNo W strukturacH 
Gk specjał

Analitycy Wyższej Szkoły Zarządzania i Małopolskiego Insty-
tutu Gospodarczego przygotowali Ranking Największych 

Firm Podkarpacia w 2011 roku. To już piąta edycja tzw. Złotej 
Setki. W tym roku PPHU Specjał uplasował się na drugiej pozycji 
i został wyprzedzony jedynie przez tak wielka firmę energetycz-
ną jaką jest PGE Obrót SA Rzeszów. Za nami uplasowały się tak 
znane firmy jak Asseco Poland Rzeszów SA, Orlen-Petrotank, czy 
Firma Oponiarska Dębica.  Jesteśmy bardzo zadowoleni z przy-
znanej nagrody. Miejsce drugie zobowiązuje i zachęca do jeszcze 
pracy. 

Maciej Czerwiński

w rankingu deloitte gk specjał 
wyżej o 66 pozycji

HurtimeX leszno 
w strukturacH gk specjał

od „żaru tropików” do „alp dla 
każdego”

prawdziwy żar tropików

szansa na zimowe szaleŃstwo

pożegnanie lata z maciejaszkiem

piszĄ o nas

Biwak Handlowy specjał -
oddział mazeX

ryBa jest zawsze na topie

spełnienie marzeŃ 
po raz drugi tuż, tuż

rozwój sieci premium

piknik rodzinny delikatesów
sezam

jak poszerzyĆ zakres usług?

rozpoczĘliŚmy prowokacyjne
promocje

nie tylko Handel ale i szkolenia

Kosekwentnie realizujemy plan ekspansji 
na kolejne województwa , ktorego celem 

jest budowa firmy ogolnopolskiej. We wrze-
śniu włączyliśmy w swoje struktury Hurtimex 
Leszno, firmę która działa na terenie woje-
wództwa lubuskiego i wielkopolskiego. Firma 
Hurtimex podobnie jak Specjał ma ponad 20 
letnią tradycję, prowadzona jest od początku 
przez Państwa Anettę i Mirosława Zawirskich. 
Oferuje blisko 4 tysiące produktów, zatrudnia 
około 40 osób, dysponuje 6 samochodami cię-
żarowymi. Jest głównym dostawcą dla więk-
szości okolicznych sieci społemowskich i 
GS-owskich. Obsługuje także detaliczny 
handel tradycyjny, który działa w ramach 
franczyzowych sieci handlowych. 

Hurtimex to przede wszystkim obsługa 
serwisowa i stacjonarna na bazie nowo-
czesnej wzorcowni klientów detalicznych. 
Oczywiście firma współpracuje także z 
firmami podhurtwymi, jednak nie one są 
głównym partnerem w działalności biz-
nesowej Hurtimexu. Dla Hurtimexu naj-
ważniejszy jest lokalny handel tradycyjny. 
A o pozycji firmy na miejscowym rynku 

może świadczyć fakt przyznania jej statuetki 
Gazeli Biznesu za rok 2010. Mimo wielu pro-
pozycji od różnych grup hurtowych dotych-
czas Hurtimex przez lata zachowywał pełną 
samodzielność. Specjał konsekwentnie reali-
zuje strategię przejmowania mniejszych pod-
miotów. Przystąpienie Hurtimex-u do Grupy 
to kolejny etap, podobnie jak w przypadku 
ostatnich akwizycji Ery Wrocław i Kawaxu 
Bielska Białej.

Maciej Czerwiński

złota setka najwiĘkszycH Firm
podkarpacia
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Tradycja i profesjonalizm to cechy cha-
rakteryzujące nasze imprezy handlo-

we. Dlatego też XIV edycja Międzynarodo-
wych Targów Biznes-Żywność-Medycyna 
zobowiązuje nas do zaoferowania naszym 
partnerom i klientom najwyższych stan-
dardów pod każdym względem. 

W dniach 9-10 listopada w rzeszowskiej 
hali na Podpromiu odbędą się XIV Między-
narodowe Targi Biznes-Żywność-Medycyna 
Rzeszów 2011. Ponad 200 wystawców za-
prezentuje swoje produkty oraz usługi. Targi 
zostały objęte m.in. honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody 
Podkarpackiego i Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. Uroczysta inauguracja im-

prezy z udziałem władz miasta oraz regionu 
odbędzie się 9 listopada o godzinie 12.00. 

Oprócz specjalnie przygotowanej oferty 
targowej skorzystać będzie można z atrak-
cyjnych promocji, smakowitych degustacji, 
najlepszych cen. Zwiedzający będą mieli 
możliwość skorzystania z bezpłatnych ba-
dań medycznych i konferencji tematycznych 
organizowanych dla branży medycznej oraz 
handlowej FMCG. 

W czasie trwania targów na stoisku firmy 
Specjał przyjmować będziemy również za-
mówienia na paczki i bony towarowe. Przy-
gotowaliśmy specjalnie dla Państwa ciekawą 
ofertę świąteczną. Serdecznie zapraszamy 
zainteresowane zakłady pracy. 

Na targach nie zabraknie wystawców 

sprzętu wyposażenia sklepów, banków, towa-
rzystw ubezpieczeniowych, przedstawicieli 
branży poligraficznej i reklamowej. Będzie 
można zapoznać się z ofertą dealerów samo-
chodowych oraz branży medycznej. Pojawią 
się też nowości, produkty dotychczas niedo-
stępne w naszej ofercie. Być może zdobędą 
Państwa uznanie.

Nie zabranie również naszych przyjaciół 
z Caritas Rzeszów. Podobnie jak w ostatnich 
edycjach, w czasie targów odbędzie się kwe-
sta oraz zbiórka żywności dla najbardziej po-
trzebujących.

Przygotowaliśmy również szereg atrakcji-
-niespodzianek. Serdecznie Państwa zapra-
szamy.

Maciej Czerwiński

doskoNała oFerta HaNdLoWa i Nie tyLko 
XiV miĘdzyNarodoWe tarGi BizNes-ŻyWNoŚĆ-medycyNa rzeszóW 2011

W raNkiNGu deLoitte Gk specjał WyŻej o 66 
pozycji
Grupa Kapitałowa Specjał plasuje się 

coraz wyżej nie tylko w krajowych, 
czy regionalnych rankingach firm. Mamy 
coraz lepszą pozycję także w zestawieniach 
obejmujących swoim zasięgiem również 
inne kraje europejskie. 

Ranking 500 największych firm Europy 
Środowo-Wschodniej prezentuje firmy wg 
wielkości przychodów w 2010 roku. lista zo-
stała sporządzona w oparciu o dane z ponad 
900 spółek z czternastu krajów. Przychody 
przeliczono na euro według średniego kur-
su wymiany lat 2009 i 2010. Ranking został 
przygotowany przez zespół analityków re-
nomowanej firmy doradczej Deloitte. Dzięki 
kolejnym akwizycjom w branży handlowej 
nasza firma przesunęła się z 280 na 214 miej-
sce w zestawieniu, uzyskując ponad 38% dy-
namikę wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Maciej Czerwiński

Miejsce Nazwa Firmy Branża Zmiana  % Zmiana % Zmiana  % Kapitalizacja

10 12 Handel 5061,1 30,3 1408,2 24,7 31364

46 40 Tesco Polska Handel 2539,2 8,3

52 54 Carrefour Polska Handel 2278,1 25,2

66 69 Makro Cash and Carry Polska Handel 1988,5 16,6 7252

81 96 Lewiatan Handel 1706,8 29 20962

84 81 Handel 1676,8 -6,9 526,7 36,5 32,2 35,7 6377 896

100 89 Auchan Polska Handel 1564,6 13,8

108 106 Handel 1481,1 16 111,7 3,7 24,7 53,8 12983 402

113 111 Real Handel 1415,4 -3,3 11185

123 136 Lidl Polska Handel 1277,9 19,2 -29,6 -133,3 10500

126 143 Kaufland Polska Handel 1265,6 21 5,5

192 130 Kompania Piwowarska Spo ywcza 920,2 -17,4 138,7 -20,6

196 174 ywiec Spo ywcza 909 5,5 181,7 -0,9 99,8 16,9 5593 1468

199 207 Grupa Muszkieterów Handel 903,7 19,6 10000

212 309 Spo ywcza 850,4 8,9 4920

214 280 Specjał Handel 846,6 38,5 1 -13,3 2777

217 212 Unilever Polska Spo ywcza 841,1 12,9 38 67,4 3305

219 220 Animex Spo ywcza 838,9 15,1 7828

239 233 Handel 790,5 12,9 28,5 14,7 3863

259 250 Philip Morris Polska Spo ywcza 759 13,7 97,4 46,8 2118

264 289 Handel 736,5 58,6 10000

282 306 Spo ywcza 692,5 31,7 3082

284 317 ABC Data Spo ywcza 683,5 24,6 181,4 34,8 9,1 55,4 488 123

310 331 Handel 630,1 19,5

311 332 Spo ywcza 628,6 19,9 8,7 89.0

312 411 Spo ywcza 627,8 43 2337

337 361 abka Handel 585,7 19,9 10 83,3 450

339 292 Spo ywcza 580,8 -2,1 167,9 24,7 34,6 4,9 862

349 420 Ferrero Spo ywcza 560,6 11,1 33,7 0,2 1307

352 271 Soko ów Spo ywcza 558,8 11 140,8 10,3 5800

Pozycja na 
liście 2009

Przychody ze 
sprzedaży 2010

Przychody ze 
sprzedaży I kw 

2011
Zysk netto 

2010
Zatrudnienie 

2010

Jeronimo Martins b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

Eurocash

b.d. b.d. b.d. b.d.

Emperia Holding

b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

Maspex b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d.

b.d. b.d.

b.d. b.d. b.d.

Selgros b.d. b.d.

b.d. b.d.

Polomarket b.d. b.d. b.d.

Nestle b.d. b.d. b.d.

E.Leclerc b.d. b.d. b.d. b.d.

Mlekpol b.d. b.d. b.d.

Mlekovita b.d. b.d. b.d.

b.d. b.d.

Cargill Polska b.d.

b.d. b.d.

b.d. b.d.

373 133 CEDC Spo ywcza 537,3 8,2 114,6 5,9 -79 1258

414 379 Kruszwica Spo ywcza 477 1,7 134 7,4 9,9 -75 1234 394

470 489 Danone Spo ywcza 431,7 19,3 42 27,3 1399

483 468 Henkel Spo ywcza 417,4 9,2 19,1 5,6 1086

b.d.

b.d. b.d.

b.d. b.d.

Lista 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej
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Hotel Gołębiewski usytuowany jest na 
stoku Bukowej (713 metrów n.p.m.) 

w północnej części miasta na prawym brze-
gu Wisły. Swoje malownicze położenie za-
wdzięcza otaczającym go pasmom Beskidu 
Śląskiego poprzecinanym uroczymi doli-
nami, strumieniami i potokami. Warunki 
pobytu, prac merytorycznych oraz wypo-
czynku mieliśmy więc doskonałe. 

Konferencja i wypoczyneK
Pobyt rozpoczęliśmy obiadem oraz konfe-

rencją, podczas której omówiony został zakoń-
czony program lojalnościowy „Żar Tropików”. 
Przedstawiony został jednocześnie nowy pro-
gram „Alpy dla każdego”. Podczas konferencji 
wręczone zostały dyplomy dla detalistów za do-
brą współpracę handlową oraz realizację targe-
tów zakupowych. Dzień zakończył się kolacją 
biesiadną przy ognisku,  podczas której przy-
grywała kapela góralska. Panowie mogli się wy-
kazać sprawnością w wbijaniu gwoździa, Panie 
z kolei w robótkach ręcznych – zwijaniu włócz-
ki w motek. I jak to w górach pogoda okazała 
się kapryśna, jednak deszcz nie był w stanie 
popsuć nam dobrej zabawy. Tym, którym było 
mało mogli kontynuować nocne szaleństwo w 
hotelowej dyskotece. 

wyzwania drugiego dnia
Kolejny dzień minął na zajęciach team-

buldingowych, podczas których podziele-
ni na grupy walczyliśmy o każdy punkt dla 
swojej drużyny. Mając do dyspozycji dwa 
kije bambusowe i 40-sto metrowy sznu-
rek budowaliśmy ze skrzynek wieżę Babel. 
Szukaliśmy drogi przez „przeklęte bagna”. 
Pokonywaliśmy wspólnymi siłami górskie 
granie. Zwieńczeniem drugiego dnia poby-
tu, a i całego wyjazdu była uroczysta kolacja. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Avocado znany 
z programu X Factor, a następnie imprezę 
poprowadził DJ. Najwytrwalsi tancerze opu-
ścili parkiet bladym świtem. 

wodne rozKosze
Podczas pobytu w Hotelu Gołębiewski 

klienci mogli skorzystać z szerokiej oferty 
Parku Wodnego Tropikalna oraz SPA. Do 
dyspozycji gości był basen sportowy, rekre-
acyjno-wypoczynkowy z falą, z hydromasa-
żem i biczami szkockimi, zjeżdżalnie i sauny: 
eukaliptusowa, kosodrzewinowa i zioła al-
pejskie. Wielu uczestników skorzystało z ja-
cuzzi: morskiego, ługowego, borowinowego, 
wapniowo-magnezowego. Uzupełnieniem 
udanego relaksu był pobyt w pokojach wy-
poczynkowych: tężni, jaskini solnej i grocie 
śnieżnej. 

Różnorodność atrakcji, a także niezapo-
mniana atmosfera sprawiły, że pobyt w Hote-
lu Gołębiewski stanowił idealne miejsce dla 
wszystkich pragnących wypocząć,  a także 
zrelaksować się w samym sercu Beskidów. 

Katarzyna Dobosz

koNFereNcja W WiŚLe

od „Żaru tropikóW” do „aLp dLa kaŻdeGo”



Zakończył się program lojalnościowy 
,,Żar tropików’’ skierowany do partne-

rów detalicznych GK Specjał. Jego zwieńcze-
niem był m.in. wyjazd konferencyjny laure-
atów na Ibizę.

integracja i zabawa
Ta wyspa na Morzu Śródziemnym swoją 

popularność zawdzięcza między innymi sław-
nym klubom muzycznym (cztery największe 
kluby muzyczne w Europie: Pacha, Space, 
Privilege, Amnesia). Jest trzecią co do wielko-
ści wyspą archipelagu Baleary o powierzchni 
571 km2 ze stolicą Ibizą (w jęz.katalońskim 
Eivissa). Wyspa przyjęła uczestników wyjazdu 
piękną pogodą nie zapowiadającą końca lata. 
Temperatura do 28OC, oraz plaża i lazurowy 
kolor morza ujęły za serce i nie jeden z nich 
zapowiedział powrót w to miejsce. 

Uczestnicy konferencji skorzystali z tego 
wszystkiego co oferuje ta piękna hiszpańska 
wyspa, do tego stopnia, iż wielu nie kładło  się 
do łóżek do późna w nocy. Mimo braku snu 
pokonywali swoje słabości  w różnych konku-
rencjach sportowych przygotowanych przez 
organizatorów. Oprócz rozgrywek sportowych 
i zabaw integracyjnych, uczestnicy próbowa-
li swoich sił spiewając największe przeboje w 
karaoke. 

zwiedzanie, nagrody, wspo-
mnienia

Oczywiście trzeba było odwiedzić słynne 
kluby muzyczne i w rytmie disco próbowa-
liśmy dorównać w tańcu hiszpańskiej mło-
dzieży. Odbyła się także wycieczka objazdowa 
po wyspie i znów poznaliśmy najciekawsze 
miejsca ubarwione pięknymi opowieściami 
przewodnika. Zwiedziliśmy Stare Miasto sto-
licy wyspy, kopalnię soli dowiadując się, że sól 
z wyspy była znana i ceniona już za czasów 
rzymskich przysparzając bogactwa miejsco-
wej ludności. Kopalnia znajdowała się w miej-
scowości Sant Francesc de s’Estany, która jest 
najmniejszym miastem  na świecie: liczy dwa 
domy i kościół. 

Nic co piękne długo nie może trwać, tak i 
nasz wspólny wyjazd dobiegał końca. Ukoro-
nowaniem konferencji była wspólna kolacja 
połączona z degustacją potraw kuchni regio-
nalnej, a także rozdaniem dyplomów i medali 
za konkurencje sportowe oraz  podziękowa-
niem za wspólny pobyt. Nazajutrz  wszyscy 
wyjeżdżali w dobrych humorach mając w 
pamięci wspomnienia, które zostaną im do 
końca życia.  Całe szczęście, że polska aura 
była dla nas łaskawa i przywitała nas piękną 
złotą jesienią. Uczestnicy w dobrym nastroju 
powracali do swoich domów zapowiadając 
kolejny wspólny wyjazd.

Adam Bać

koNFereNcja Na iBizie

praWdziWy Żar tropikóW
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Wylotem do Meksyku zakończy się 11 
października program lojalnościowy  

Żar Tropików, w którym nagrodami poza 
pobytem za oceanem były także konferen-
cje w Wiśle i na Ibizie. Tymczasem zaś od 1 
sierpnia trwa już kolejny program pod ha-
słem „Alpy dla Każdego”.

Od kilku lat GK Specjał z powodzeniem re-
alizuje programy lojalnościowe dla klientów 
branży FMCG. Nagrodami w nich są konfe-
rencje w ciekawych zakątkach kraju i świata. 
Wspólnie z Państwem zwiedziliśmy już kilka 
kontynentów. Tym razem specjalnie dla miło-
śników spotkań w zimowym klimacie przygo-
towaliśmy nowy program lojalnościowy „Alpy 
dla Każdego”,   który trwać będzie do 31 grud-
nia 2011 r. Nagrodą główną jest wyjazd w góry 

aLpy dLa kaŻdeGo

szaNsa Na zimoWe szaLeŃstWo

połączony z szeregiem atrakcji. 
Przewidujemy, że  wyjazd będzie miał miej-

sce w  styczniu 2012 r. Proponowany kierunek 
to Włochy lub Austria – trwa właśnie zbie-
ranie ofert. Jesteśmy przekonani, że termin i 
miejsce przypadnie Państwu do gustu, a wy-
jazd narciarski będzie poświąteczną atrakcją 
i okazją do przedłużenia wypoczynku. Wa-
runkiem odebrania biletu na konferencję jest 
realizacja targetów zakupowych.  Dokładniej-
szych informacji udzielą Państwu obsługujący 
Was  przedstawiciele handlowi Grupy Kapita-
łowej Specjał.

Serdecznie zapraszamy i życzymy realizacji 
założeń targetowych.

Maciej Czerwiński

Pożegnanie Lata w śląskim Oddziale GK 
Specjał – Maciejaszek miało miejsce 9 

września 2011 r. Pod takim właśnie hasłem 
odbyła się druga biesiada handlowa,  
zorganizowana tym razem w WPKiW w 
Chorzowie, w obiekcie Marysin Dwór. 

Do udziału  w imprezie  zaprosi l i -
śmy wszystkich producentów i dostawców,  
których dystrybucję prowadzimy. Zaproszenie 
zostało przyjęte przez blisko 70 wystawców. 
Od południa do godz. 18-ej przy stoiskach w 
namiocie wystawowym spotkali się oni z oko-
ło 500 Klientami, którzy korzystali z promocji 
specjalnie przygotowanych na tę okazję. W 
związku z rozpoczęciem przez nasz oddział 
dystrybucji alkoholu pośród wystawców zna-
lazło się też ponad 10 firm z tej właśnie branży.

W godzinach popołudniowych i 
wieczornych wszyscy: Klienci, Producenci 
oraz Organizatorzy mieli okazje porozmawiać 
o handlu i nie tylko, by w końcu wziąć udział 
w zabawie zorganizowanej przy udziale zespo-
łu muzyczno- wokalnego, który umiejętnie 
wpasował się w atmosferę wieczoru.

Podczas części oficjalnej wyróżnieni zostali 
partnerzy z sieci Nasz Sklep, była też okazja by 
osobiście porozmawiać z  Prezesem GK Spe-
cjał Krzyszofem Tokarzem.

Wygląda na to że biesiady handlowe na 
stałe zagoszczą w kalendarzu imprez organi-
zowanych przez nasz Oddział – już teraz za-
praszamy na edycje 2012.

Artur Mostowy

ii Biesiada HaNdLoWa Na ŚLąsku

poŻeGNaNie Lata z maciejaszkiem
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WIADOMOŚCI HANDLOWE 
LIPIEC-SIERPIEŃ 2011

W obszernej relacji z gali Pereł Rynku FMCG 
na str. 46 wypowiedź wiceprezesa PSH 
Nasz Sklep Jana Sałaty na temat organizacji 
konkursu i możliwości jakie stwarza 
pojawienie się nowego asortymentu na 
sklepowych półkach. Jak zapewnia Jan Sałata 
„nowe produkty zachęcają grupy konsumentów 
do odwiedzenia sklepów, co z kolei zapewnia 
stały rozwój”. Dla Naszego Sklepu jest to 
istotne ze względu na dynamiczny rozwój 
sieci. Bieżący rok chcemy zamknąć liczbą 
1800 placówek. „My należymy do tych sieci, 
które skupiają znaczącą liczbę sklepów, co 
powinno być atutem w pozyskiwaniu nowych 
placówek” – przekonuje Jan Sałata.

ŻYCIE HANDLOWE 
CZERWIEC/LIPIEC 2011

Na str. 12 w dziale Aktualności news  
„Specjałowa biesiada do białego rana”. 
Współorganizatorami Biesiady była Polska 
Sieć Handlowa Nasz Sklep, Oddział Specjał 
Franco oraz PCD Tymbark Lublin. Klienci 
mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty 
ponad 130 wystawców, licznych degustacji, 
promocji. Wśród nich znalazły się m.in. takie 
produkty jak: Familijne Przysmaki, Fiesta, 
Basil. Wiosenne targi spożywcze odwiedziło 
ponad 3 tysiące klientów. Największe wzrosty 
sprzedaży wśród producentów odnotowali: 
Grupa Maspex, Prima, Kraft Foods Polska, 
Nestle Polska oraz Hoop. Biesiada była 
także okazją do wręczenie dyplomów i 
nagród dla franczyzobiorców. Przyznano 
także wyróżnienia pracownikom z okazji 
20-lecia Grupy Specjał. Zakończeniem części 
handlowej był pokaz sztucznych ogni oraz 
zabawa do białego rana.
W artykule zatytułowanym „Handlem rządzą 
miejscowi”  raport handlowy z województwa 
podkarpackiego. Na kolejnej stronie artykułu 
wypowiedź Doroty Dąbrowskiej, kierownika 
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placówki Nasz Sklep, na temat najlepiej  
rotujących produktów w sklepie. 
Na str. 24-25 wywiad z Prezesem 
Krzysztofem Tokarzem „CBA walczy z 
zachodnimi sieciami”. W rozmowie m.in. 
o tym jakie nowe rozwiązania proponuje 
Specjał, o kolejnych przejęciach, jak zmienia 
się obraz dystrybucji w regionie, co dzieje się 
w detalicznej części Grupy Specjał, czyli o 
rozwoju sieci Nasz Sklep i Delikatesy Sezam. 

  
HANDLOWIEC
 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 

Na str. 20 w dziale Mój biznes w artykule za-
tytułowanym „Franczyzobiorca na urlopie” 
wypowiedź Pani Ewy Jandziś, właścicielki 
sklepu Bewa należącego do Sieci Nasz Sklep 
o tym, czy biznesmen ma czas na odpoczy-
nek i jaki jest najlepszy przepis na wakacje.
Natomiast na str. 26 w artykule zatytułowa-
nym „Efekt nie zawsze zamierzony – czyli o 
podatkowych skutkach działań marketingo-
wych” zamieszczona została fotografia z wrę-
czenia nagrody w jednym ze sklepów sieci 
Nasz Sklep.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
WRZESIEŃ 2011 

Na str. 26 artykuł zatytułowany „Coraz 
szersza oferta Specjału - Tokarz inwestuje 
w alkohole”. W czerwcu firma rozpoczęła 
próbną sprzedaż alkoholu w Rzeszowie, co 
zaowocowało dystrybucją na szerszym tere-
nie. – Dążymy do tego, aby na całym obszarze 
naszego działania zaoferować pełen asorty-
ment wyrobów alkoholowych. Obecnie taką 
kompletną ofertę mamy głównie w samym 
Rzeszowie. Na osiągnięcie pełni możliwości 
w dziedzinie obrotu alkoholami potrzebu-
jemy jeszcze około sześciu miesięcy – mówi 
Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej 
Specjał. Poza Rzeszowem alkohole dostępne 
są w takich oddziałach, jak: Maciejaszek w 
Czeladzi, Kawax w Bielsku-Białej, a także w 
magazynach w Mszanie Dolnej i Kędzierzy-
nie- Koźlu. – Dystrybucja alkoholi to bardzo 
kapitałochłonne przedsięwzięcie. – podkreśla 
Krzysztof Tokarz. Firma kupuje za gotówkę, 
natomiast detalistom wyznacza terminy płat-
ności identyczne, jak w przypadku każdego 
innego produktu. Oczywiście oznacza to 
konieczność ponoszenia sporych nakładów 
i poczekania na ewentualne zyski, jednak w 
pierwszej fazie rozwijania przez Specjał tego 
biznesu buduje wiarygodność firmy – za-
równo wobec dostawców, jak i odbiorców. 
Rosnący poziom sprzedaży wskazuje, że 
podejmowane działania promocyjne i for-
my sprzedaży alkoholu w Specjale znalazły 
uznanie wśród detalistów. 
Na str. 46 zamieszczona została reklama ko-
lejnych, XIV Targów Biznes Żywność Medy-

cyna, które odbędą się w dniach 9-10 listopa-
da 2011 r. w Hali na Podpromiu.  

PORADNIK HANDLOWCA 
WRZESIEŃ 2011

W dziale Kampanie i promocje na str. 132 
zamieszczona została reklama XIV Targów 
Biznes Żywność Medycyna, które odbędą się 
9-10 listopada 2011 r. na terenie Hali na Pod-
rpomiu. Impreza organizowana przez Specjał 
to niewątpliwie największe targi FMCG w 
południowo-wschodniej Polsce. Swoją ofer-
tę zaprezentuje ponad 200 wystawców. Dla 
zwiedzających przewidziano liczne promo-
cje, degustacje, najlepsze oferty.   

WIADOMOŚCI HANDLOWE  CZER-
WIEC 2011

Na str. 9 przedstawieni zostali partnerzy kon-
kursu Perły rynku FMCG 2011, a wśród nich 
Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep, która fran-
czyzobiorcom oferuje m.in.: atrakcyjne umo-
wy handlowe, szeroką ofertę marki własnej, 
dogodne warunki wyposażenia sklepów, ni-
skie koszty uczestnictwa w sieci, programy 
lojalnościowe, liczne promocje. 
Na str. 21 w rankingu największych przed-
siębiorstw sektora FMCG w 2010 r. Grupa 
Kapitałowa Specjał zajęła 64. miejsce. Przy-
chody ze sprzedaży wyniosły 3 588 046 tys. 
zł, zysk netto wyniósł 3 376 tys. zł i liczbą 
pracowników 3 323.    

DETAL DZISIAJ 
21 KWIETNIA 2011

W rankingu TOP 50 Handlu Detalicznego 
na 17. miejscu sklasyfikowana została Pol-
ska Sieć Handlowa Nasz Sklep za sprzedaż 
2 600 mln zł w 2010 r. W stosunku do roku 
ubiegłego sieć zanotowała wzrost sprzedaży 
o 400 mln zł. Na koniec 2010 r. liczba skle-
pów detalicznych należących do sieci wyno-
siła 1 474. Zatrudnienie w 2010 r. wyniosło  
6 650 osób. 

HANDLOWIEC
MAJ/CZERWIEC 2011 

Na str. 4 w dziale Handel news informacja 
dotycząca Biesiady handlowej, która miała 
miejsce 27 maja na terenie Dworu Ostoya w 
Jasionce. Piknik tradycyjnie składał się z czę-
ści handlowej oraz biesiadnej. Poprzedziły go 
liczne konferencje zorganizowane przez PSH 
Nasz Sklep, w tym również walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy. Spotkanie handlowe 
stało się także świetną okazją do podsumo-
wania działań Fundacji Specjał. Kupcy mo-
gli skorzystać z szerokiej oferty ponad 130 

wystawców, w tym m.in.: producentów ryb, 
lodów, wędlin. Nowością w ofercie były mar-
ki Basil, Fiesta, Familijne Przysmaki. Podczas 
Biesiady wręczono franczyzobiorcom dyplo-
my i nagrody w czterech kategoriach: wiel-
kość obrotów z dostawcami sieci, odbiór i 
ekspozycja promocji, wystrój sklepu zgodnie 
ze standardami sieci i debiut roku. Dodatko-
wo przyznano nagrody w ramach promocji 
Wielkie Punktowanie. Z okazji jubileuszu 
XX-lecia Grupy wyróżniono również pra-
cowników GK Specjał. Zakończeniem czę-
ści handlowej była zabawa do białego rana z 
atrakcją w postaci sztucznych ogni. 
W kolejnym artykule zatytułowanym „12 
sklepów własnych i prawie tyle samo fran-
czyzowych” raport o sieciach detalicznych 
Grupy Kapitałowej Specjał, w tym o sieci 
Delikatesy Sezam. Obecnie Delikatesy Sezam 
to 12 sklepów własnych i 10 franczyzowych. 
Ostatni, nowo otwarty sklep mieści się przy 
ulicy Gwardii Ludowej w Gliwicach i jest 
czwartą placówką na terenie województwa 
śląskiego. Pozostałe sklepy, zarówno własne, 
jak i franczyzowe, zlokalizowane są w woje-
wództwie podkarpackim. Otwarcie sklepu 
w Gliwicach poprzedziło dostosowanie pla-
cówki o powierzchni 120 m2 do obowiązują-
cych w sieci standardów. 

PORADNIK HANDLOWCA
CZERWIEC 2011

W czerwcowym numerze Poradnika Han-
dlowca zamieszczona została obszerna rela-
cja z XIII Wiosennego Spotkania Producen-
tów i Handlowców. W spotkaniu tym uczest-
niczył m.in. Prezes GK Specjał – Krzysztof 
Tokarz.  

DETAL DZISIAJ
12 MAJA 2011

Na str. 6 w zestawieniu TOP Hurtu FMCG 
na miejscu 16. sklasyfikowany został Specjał, 
wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi 
przychodów ze sprzedaży, które w 2010 r. 
wyniosły 700 mln zł, przy zatrudnieniu 3 500 
osób. Specjał ma 14  600 stałych odbiorców, 
ponad 12 000 produktów w ofercie, 14 cen-
trów dystrybucyjnych.

RZECZPOSPOLITA
EUROPA 500 

W zestawieniu EUROPA 500 Specjał zajął 
214. miejsce. W roku ubiegłym zajmował 
miejsce 280. Firma zanotowała 38,5% zmia-
nę przychodów ze sprzedaży w stosunku do 
roku ubiegłego.  



Ponad 60 wystawców, handlowcy z Ma-
zexu i właściciele sklepów detalicznych 

należący do Polskiej Sieci Handlowej „Nasz 
Sklep” spotkali się 1 lipca na pierwszej 
tego typu plenerowej imprezie targowej w 
ośrodku wypoczynkowym w Szarowoli.

Organizatorem był Specjał o/Mazex wraz z 
Polską Siecią Handlową „Nasz Sklep”.

„Biwak Handlowy” składał się z dwóch 
części: biznesowej oraz artystycznej, typowo 
biesiadnej, a skierowany był do przedsiębior-
ców oraz właścicieli sklepów detalicznych. 
Ponad 60 wystawców zawitało w piątkowe 
popołudnie, aby wspólnie spotkać się w ma-
lowniczej okolicy i luźnej atmosferze, a przy 
okazji oczywiście dokonać sprzedaży i za-
mówień targowych. Wszyscy wystawcy do-
łożyli starań by jak najlepiej  zaprezentować 

swój asortyment i przedłożyć jak najciekaw-
szą ofertę handlową. Jej ważną częścią była 
możliwość uzyskania dodatkowych rabatów 
procentowych lub ciekawych pakietów pro-
mocyjnych. Oprócz wystawców pokazują-
cych ofertę produktów spożywczych, swoje 
propozycje handlowe przedstawili P.P.H.U  
„Marboss”, sprzedawca urządzeń sklepowych 
oraz „Krystozam”, hurtownia chemiczno-
-kosmetyczna. Obecni byli także producenci 
wędlin, lodów i mrożonek, proponując na 
swoich stoiskach liczne degustacje. 

W trakcie trwania części handlowej moż-
na było  skorzystać z licznych atrakcji: prze-
jechać się bryczką, skorzystać z przejazdu 
kładami, wykazać się celnością w strzelaniu 
w paintball, spróbować jazdy rowerem akro-
batycznym czy zagrać w szachy plenerowe z 
zawodnikami UKS GIM DWOJKA Toma-

HaNdLoWcy i produceNci spotkaLi siĘ W szaroWoLi

BiWak HaNdLoWy specjał oddział mazeX 

szów Lubelski. O godzinie 18.00  odbył się 
mecz piłki nożnej  dostawcy vs klienci, który 
zakończył się zwycięstwem dostawców 5:0.

Druga część imprezy to udana  zabawa 
przy akompaniamencie hrubieszowskiego 
zespołu Meffis, który po raz kolejny towarzy-
szył nam w zabawie. 

Organizowany „Biwak” jest  okazją do bliż-
szego poznania oraz omówienia dalszej efek-
tywnej współpracy na zasadach partnerstwa 
z naszymi klientami i producentami.  Specjał 
oddział Mazex serdecznie im dziękuje za 
uczestnictwo w imprezie plenerowej. Takie 
spotkania handlowe na stałe już wpisały się w 
kalendarz imprez marketingowych oddziału.

 Zapraszamy na kolejną odsłonę imprezy 
handlowej już w listopadzie!

Aleksandra Komadowska
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Polacy coraz częściej zapadają na 
choroby układu krążenia. Jedną z 

przyczyn jest nieodpowiednia dieta. A 
tak łatwo możemy ją skorygować poprzez 
wprowadzenie do jadłospisu ryb i owoców 
morza

Spożywamy duże ilości białka i tłuszczów, 
jednak w porównaniu z Eskimosami  czy 
Japończykami nasza dieta zwiera śladowe 
ilości kwasów nienasyconych tj.omega-3, 
których głównym źródłem są ryby. 
Udowodnione jest, że populacje, w których 
stałym punktem jadłospisu są owoce morza 
oraz ryby,  żyją dłużej, rzadziej cierpią na 
choroby układu krążenia i miażdżycę.

Dietetycy od lat nawołują do częstszego 
spożywania mięsa ryb. Pod wieloma 
względami przewyższa ono swoją wartością 
np. mięso wołowe. Zawierają podobną ilość 
tłuszczu,  jednak ich skład jest inny. Oprócz 
kwasów nasyconych w rybach znajdują się 
kwasy nienasycone omega-3. To właśnie 
one są dla nas tak cenne.  Wzmacniają naszą 
odporność, wspomagają odchudzanie oraz 
spożywane przez dłuższy czas zapobiegają  
chorobom układu krążenia,  jak również mają 
pewne właściwości stosowane w profilaktyce 
antynowotworowej. W mięsie ryb znajduje 
się tyle samo pełnowartościowego białka, a 
przy tym nie zawiera ono nadmiernych ilości 
cholesterolu oraz posiada wiele substancji 
odżywczych i witamin.

Mając więc na uwadze zdrowie nasze 
i naszych rodzin musimy zwrócić uwagę 
na naszą dietę. A ryby powinny być jej 
nierozłącznym elementem ze względu na 
swoje doskonale właściwości. Częste ich 
spożywanie poprawi nasze samopoczucie, 
wygląd zewnętrzny jak i wewnętrzną 
kondycję całego organizmu. Takiego efektu 
nie osiągniemy przy pomocy różnego 
rodzaju suplementów diety, gdyż substancje 
zawarte w postaci tabletek nie są tak dobrze 
przyswajane przez organizm jak w naturalnej 
formie. 

Ryby urozmaicą także naszą dietę dzięki 
swojej różnorodności gatunkowej,  jak 
również sposobom przyrządzania. A oto 
jeden z nich:

jedzmy zdroWiej

ryBa jest zaWsze Na topie

cały asortyment ryb świeżych, mrożonych, 
mar ynowanych i  wędzonych posiadamy w 
ofercie naszej hurtowni specjał o/franco.

Składniki:

1 kg filet łososia (lub innej ryby),
sok z cytryny 

Sos: przyprawy(sol, pieprz) 
2 szklanki bulionu rybnego 

2 cebule posiekane w drobną kostkę 
1 szklanka kwaśnej śmietany  

25 dkg liści szpinaku 
1 łyżka oleju

Sposób przyrządzenia:

Umyty i osuszony filet podzielić na porcje, 
skropić sokiem z cytryny, przyprawić 
solą i pieprzem, odstawić na 30 minut. 
Wkładkę do gotowania na parze włożyć 
do płaskiego dużego garnka, wlać wrzątek, 
ułożyć na niej rybę, postawić garnek na 
dużym ogniu, szczelnie przykryć, gotować 
25 minut, w razie potrzeby dolewać 
wrzątek. W międzyczasie przygotować 
sos. Do bulionu rybnego dodać zeszkloną 
na odrobinie oleju cebulę, posiekany 
drobno szpinak podduszony na oleju, 
natkę pietruszki, powoli gotować przez 15 
minut, zmiksować lub przetrzeć przez sito. 
Tak przygotowane składniki sosu połączyć 
ze śmietaną, przyprawić, podgrzewać 
nie doprowadzając do wrzenia. 
Rybę po delikatnym usunięciu skóry 
podawać obficie oblaną sosem z 
dodatkiem młodych ziemniaków, brokuły z 
wody itp. Udekorować zieleniną i plastrami 
cytryny.

Aleksandra Basiaga   

Filet z łososia 
gotowany na parze 
- smacznie i zdrowo
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Wspomnienia z ubiegłorocznych wyjaz-
dów oraz nieustające pytania ze strony 

klientów odnośnie kolejnych wyjazdów szyb-
ko zmobilizowały nas, aby stworzyć drugą 
edycję programu lojalnościowego Spełnienie 
Marzeń. W lipcu, na samym początku waka-
cji, rozpoczęła się druga runda wyścigu po 
atrakcyjne nagrody i tak jak w poprzedniej 
edycji każdy z naszych klientów ma szansę 
oderwać się na chwilę od rzeczywistości i 
wziąć udział w jednym z dwóch niezwykle 
atrakcyjnych wyjazdów konferencyjnych. 
„Spełnienie marzeń II” gwarantuje, po wy-
konaniu targetu zakupowego, dwa warian-
ty wyjazdów do wyboru: do Wilna lub do 
Budapesztu.  Wszystkich naszych klientów, 
żądnych przygód i wielkich emocji towarzy-
szących naszym wspólnym wyjazdom, zapra-
szamy do podpisywania deklaracji uczestnic-
twa w programie i życzymy szybkiej realizacji 
planów zakupowych.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod 
numer tel. 17 857 80 39 lub na adres mailowy: 
julia.matlosz-miasik@nasz-sklep.pl 
sebastian.skrzypek@nasz-sklep.pl 

    
Sebastian Skrzypek

spełNieNie marzeŃ po raz druGi tuŻ, tuŻ

48/201112

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.



Nowe barwy PREMIUM zaczynają być 
coraz bardziej widoczne w naszej Sie-

ci. Właściciele sklepów, które zostały wizu-
alizowane nie kryją z tego faktu zadowole-
nia. Nową kolorystykę można już zobaczyć  
w takich miejscowościach jak: Dynów, Rop-
czyce, Radomyśl Wielki, Krosno, Przemyśl, 
Łazy, Domaradz czy Giedlarowa. Aktualnie 
w Sieci PREMIUM pracuje dwóch Koordy-
natorów, obsługujących 34 sklepy. Współpra-
cują z właścicielami oraz kierownikami skle-
pów w celu zapewnienia możliwie wysokich 

rozWój sieci premium
standardów asortymentowych, organizując 
liczne promocje, akcje plakatowo - banero-
we, gazetki promocyjne (zapewniając rów-
nież ich indywidualny kolportaż dla miesz-
kańców tych miejscowości poprzez Pocztę 
Polską.

Sieć sklepów o wyższym standardzie cie-
szy się zainteresowaniem ze strony franczy-
zobiorców, ciekawi i zachęca nowym wyglą-
dem który wyróżnia się z spośród innych 
istniejących Sieci na naszym rynku. Na po-
niższych zdjęciach można zauważyć zmia-

ny jakie przynosi przeprowadzenie nowej 
wizualizacji. Z miesiąca na miesiąc rośnie 
także ilość sklepów przystępujących do Sieci 
PREMIUM, co pozwala na poprawianie wa-
runków sprzedaży.

Planowane jest zwiększenie ilości umów 
handlowych. 

Do końca roku w planie jest osiągnięcie 
liczby 50 sklepów, z wykonaną wizualizacją 
oraz zapewniających odpowiedni dla delika-
tesów standard obsługi.

Janusz Dąbek
Konrad Krupa
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człowiek kwartału
BARBARA KUŚMIERCZYK

Pani Barbara w Naszym Sklepie w Jarosławiu pracuje od czerwca 2005r, najpierw jako pra-
cownik stoiska mięsno wędliniarskiego a obecnie jako Lider Stoiska mięsno wędliniarskiego. 
Wypełnia swe obowiązki sumiennie i rzetelnie. Prace przez Panią Barbarę wykonywane są na 
wysokim poziomie, i wg najwyższych standardów. Jest bardzo dobrym nauczycielem dla nowo 
przyjętych pracowników. Sprzedaż jaką osiąga na stoisku w Sklepie w Jarosławiu jest podawa-
na jako przykład dla innych. Kierowniczka Sklepu nie wyobraża sobie pracy bez zaangażowa-
nej, doświadczonej, lubianej przez klientów Pani Barbary.

Piotr Kapusta
Dyrektor ds. organizacyjnych

PPHU „Specjał” sp. z o.o. 

– lider stoiska mięsno wędliniarskiego w Sklepie Nr 13 
w Jarosławiu Oś. Słoneczne 9.



Ochrona takich imprez masowych,  
jakimi są wystawy rolnicze nie jest 

zadaniem łatwym. Arma Krosno należy 
jednak do tych firm, które mają w tej dzie-
dzinie ogromne doświadczenie. Dlatego 
też po raz kolejny zlecono nam ochronę 
„Pożegnania wakacji w Rudawce Ryma-
nowskiej”.

 „XI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Ryma-
nowskiej” odbyło się w  dniach 26- 28 sierp-
nia 2011 r. Imprezie patronowali Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz Wojewoda 
Podkarpacki. Organizatorami były Zakład 

Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w 
Odrzechowej, Okręgowy Związek Hodow-
ców Koni w Rzeszowie, Polski Związek Ho-
dowców Bydła Simentalskiego w Odrzecho-
wej, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, 
a także gminy Rymanów i Zarszyn, Polska 
Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, Podkarpacka Izba Rolnicza oraz Ma-
łopolskie Centrum Biotechniki. 

W tym czasie odbyły się 3 wystawy rolni-
cze: Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego, 
Regionalny Czempionat Konia Huculskiego 
Regionalna Wystawa Ras Rodzimych. W im-
prezie uczestniczyli Jarosław Wojtowicz wice-
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w 

sobotę oficjalnie dokonał otwarcia, Mirosław 
Karapyta, Marszałek Województwa Podkar-
packiego oraz członkowie Zarządu  Lucjan 
Kuźniar i Sławomir Miklicz, Mieczysław Ka-
sprzak – wiceminister Gospodarki, Małgo-
rzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki i Ja-
nusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii .

Wystawy odwiedziły setki zwiedzających, 
zaś teren podlegający ochronie był bardzo 
rozległy. Nie było to więc zadanie łatwe. 
Mimo to Arma Krosno doskonale sobie z 
nim poradziła.

Janusz Kaczka

Xi poŻeGNaNie Wakacji W rudaWce rymaNoWskiej

pod opieką army krosNo
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W słoneczny, czerwcowy dzień w Tar-
nobrzegu odbył się Piknik Rodzin-

ny Delikatesów Sezam. Impreza została 
zorganizowana przez kierownictwo skle-
pów specjalnie dla pracowników oraz ich 
rodzin w celu wspólnego świętowania, za-
służonego wypoczynku oraz możliwości 
integracji pomiędzy placówkami handlo-
wymi. 

Na piknik przyjechały osoby praktycznie 
z każdego sklepu Delikatesów Sezam. Natu-
ralnie najwięcej było rodzin tarnobrzeskich, 
ale pojawiła się też bardzo silna ekipa z Rud-
nika nad Sanem. W sumie w zabawie uczest-
niczyło ponad 170 dorosłych i dzieci. Na 
piknik przybył również Prezes GK Specjal 
Krzysztof Tokarz w raz z synem Mikołajem 
uświetniając naszą imprezę. 

zabawy i grill
W pierwszej części spotkania przygoto-

wane zostały zajęcia sportowe zarówno dla 

pikNik rodziNNy deLikatesóW sezam
dzieci, jak i dla dorosłych. Odbyły się konkur-
sy w strzelaniu kijem hokejowym do bram-
ki, kręgle czy łowienie rybek „na sucho”. W 
międzyczasie każde dziecko,  które zechciało 
mogło zostać pomalowane na twarzy przez 
wizażystki zgodnie z ulubionym motywem 
– myszki, kwiatuszka etc.  Następnie odbyły 
się mecze piłki nożnej i siatkówki. Każdy z 
pełną determinacją chciał wygrać i pokazać 
się z jak najlepszej strony, dlatego walka była 
zacięta i bardzo ambitna. Kiedy jedni uczest-
nicy realizowali się w zajęciach sportowych, 
pozostali korzystali z przygotowanych na 
grillu specjałów: kiełbasek, karkówek, kasza-
nek, skrzydełek, popijając odpowiednimi dla 
siebie napojami. 

dyskoteka pod chmurką
W drugiej części pikniku, gdy słońce już 

powoli zachodziło, a dzieci zostały odpro-
wadzone do domu można było rozpocząć 
„dyskotekę pod chmurką”. Doskonale przy-
gotowana przez DJ muzyka zachęcała wszyst-

kich do pełnego zaangażowania w taniec i 
zabawę na parkiecie do samego rana. Suto 
zastawione stoły zachęcały do jedzenia i pi-
cia, ale przegrywały z pełnym temperamentu 
tańcem. 

Warto nadmienić, że każdy ze sklepów 
miał udział w zorganizowaniu pikniku. Je-
den przygotowywał miejsce, inny mary-
nował potrawy, kolejny dbał o porządek i 
czystość, jeszcze inny przygotował sałatki. 
Dzięki takiemu zaangażowaniu można było 
odczuć, że każdy czuł się bardzo dobre, gdyż 
na jego barkach spoczywała organizacja Pik-
niku Rodzinnego Delikatesów Sezam. A tym 
samym miał poczucie, że jest autentycznym 
współorganizatorem spotkania. Wszystkim 
za to serdecznie dziękuję i do następnego 
razu, bo już na drugi dzień pojawiły się pyta-
nia,  kiedy odbędzie się kolejna impreza.

Roman Szymczak 



Agencja Ochrony Specjał wykorzystuje 
w swojej pracy najnowsze rozwiąza-

nia technologiczne, dzięki którym jest w 
stanie zapewnić klientom prawdziwie pro-
fesjonalne usługi. Nie zamierza jednak na 
tym poprzestać – wprowadzane są kolejne 
systemy nie tylko zwiększające bezpieczeń-
stwo ochranianych obiektów, lecz również 
poszerzające zakres tej ochrony.

Agencja Ochrony Specjał działa w oparciu 
o najnowsze oprogramowanie do monitorin-
gu firmy NEXT!. Pozwala ono na nieprze-
rwany nadzór nad ochranianymi obiektami 
w czasie rzeczywistym, reagowanie na poja-
wiające się sygnały oraz rejestrowanie dzia-
łań podjętych przez pracowników ochrony.  

W Agencji myśli się jednak o dalszym 
rozwoju. We współpracy z dostawcą opro-
gramowania wdrażane są obecnie nowe 
rozwiązania, które z jednej strony podniosą 
bezpieczeństwo ochranianych elektronicznie 
obiektów, a jednocześnie pozwolą na zaofe-
rowanie klientom nowych usług i rozwiązań 
na obecnym etapie niedostępnych dla kon-
kurencji.

Aktualnie trwają prace nad udostępnie-
niem odbiorcom usługi pozwalającej na 
wgląd w historię przekazywanych informacji 
z obiektów. Już wkrótce możliwe będzie prze-
glądanie sygnałów, jakie dotarły do centrum 
monitoringu z obiektu klienta po zalogowa-
niu się do systemu. Wdrożenie tej  usługi nie 
tylko uprości kontrolę nad tym co dzieje się  
w ochranianym obiekcie, ale również po-
zwoli sprawdzić czy system alarmowy został 
prawidłowo włączony. Będzie to możliwe bez 
względu na miejsce, w którym aktualnie się 
znajdziemy. Potrzebny będzie tylko  dostęp 
do internetu oraz dane nieodzowne do zalo-
gowania się do systemu.

Kolejną usługą, nad której wdrożeniem 
pracuje zespół techników Agencji jest moż-
liwość powiadamiania wyznaczonych osób 
o alarmie,  jaki wystąpił na obiekcie poprzez 
wysłanie informacji SMS. Generowanie ta-
kiego sygnału będzie następowało w mo-
mencie jego dotarcia do centrum monitoro-
wania. Pozwoli to klientom na sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania systemu alar-
mowego zainstalowanego na ich obiekcie 

oraz naszego systemu przesyłana i przetwa-
rzania sygnałów.

W kolejnym etapie rozwoju planowane 
jest wdrożenie  w pojazdach grup interwen-
cyjnych tzw. konsoli mobilnych, które będą 
służyć do przekazywania informacji o poja-
wiających się alarmach bezpośrednio do sa-
mochodów grup interwencyjnych. Konsole, 
dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu 
nawigacyjnemu, wyznaczą również najkrót-
szą trasę do obiektu, na którym wystąpił 
alarm.

Tylko nieprzerwana praca nad rozwojem 
świadczonych przez nas usług pozwoli na 
świadczenie ich na poziomie, który będzie 
satysfakcjonował klientów Agencji. Dlatego 
też w żadnym obszarze działalności firma nie 
może rezygnować z ciągłego doskonalenia 
swojej oferty i możliwości technicznych .

Dariusz Izydor

aGeNcja ocHroNy specjał staWia Na NoWoczesNoŚĆ

jak poszerzyĆ zakres usłuG

31548/2011

rozpoczĘLiŚmy poWakacyjNe promocje!!

Minął okres wakacyjny, nadeszła jesień 
i czas wzmożonych zakupów przez 

studentów, uczniów szkół medycznych, le-
karzy oraz indywidualnych klientów. Gro-
no tych osób powróciło do pracy i nauki, a 
z tym  wiąże się konieczność zaopatrzenia 
w najpotrzebniejszy asortyment. 

Coraz szersza oferta naszych salonów me-
dycznych pozwala na zaspokojenie potrzeb 
njabardziej wymagających klientów. Szeroka 
gama produktów, a przy tym konkurencyjne 
ceny są odzwierciedleniem naszej pozycji na 
rynku.

W okresie jesiennym salony medyczne 
zlokalizowane w Rzeszowie, Katowicach, By-
tomiu, Bielsko Białej, Tarnowskich Górach 
oraz Gliwicach będą organizowały cykliczne 
akcje promocyjne.

Przewidujemy sprzedaż promocyjną m.in. 
odzieży medycznej, ciśnieniomierzy, steto-
skopów, glukometrów, inhalatorów. Sprowa-
dzamy również towar na specjalne życzenie 
klientów. To oni nam podpowiadają, co się 
cieszy największym zainteresowaniem, co 
powinniśmy mieć w ciągłej sprzedaży. Słu-
chamy wskazówek i spełniamy oczekiwania, 
a odzwierciedleniem tego są jesienne promo-
cje na asortyment cieszący się dużym powo-
dzeniem wśród kupujących.

Zapraszamy również do korzystania z pro-
mocji w naszym sklepie internetowym: 

www.cezal24.pl
Serdecznie zapraszamy do zakupów!!

Halina Busz



Po raz kolejny jesienią, 9 i 10 listopada 
2011 roku zapraszamy na targi „Biz-

nes, żywność, medycyna”, których współor-
ganizatorem jest firma PZL Cezal Rzeszów. 
To największe i najważniejsze w branży 
medycznej targi na Podkarpaciu. 

Impreza skierowana jest do producen-
tów i odbiorców szeroko rozumianej bran-
ży medycznej, zaś jej celem jest zapoznanie 
odwiedzających  z najnowszymi produktami 
oferowanymi na rynku . Rosnąca konkuren-
cja oraz nieustający postęp i rozwój wiedzy 
medycznej wymuszają inwestycje w sprzęt i 
aparaturę medyczną tak w publicznych, jak 
i prywatnych ośrodkach leczniczych. Nasze 
Targi Medyczne umożliwiają promocję pro-
duktów, poszerzania wiedzy oraz dotarcie z 
ofertą handlową do wszystkich zainteresowa-
nych. To główny powód, dla którego  impreza 
ta z roku na rok cieszy się  rosnącym zainte-
resowaniem. Mamy nadzieję, że i tym razem 
nie zawiedziemy. 

dla profesjonalistów
Targi  skierowane są zatem zarówno do 

profesjonalistów, jak i wszystkich, którzy na 
co dzień dbają o zdrowie. Nasi wystawcy, jak 
zwykle,  zaprezentują szeroką gamę sprzętu 
medycznego m.in. mebli medycznych, spe-
cjalistycznych opatrunków, ciśnieniomierzy, 
sprzętu ortopedycznego, odzieży itp. Będzie 
to także znakomita okazja do bezpośred-
niego kontaktu z producentami, szerszego 
poznania oferty asortymentowej oraz spraw-
dzenia nowości .

W pierwszym dniu targów organizujemy 
konferencje szkoleniowe, które cieszą się du-
żym zainteresowaniem i przyciągają personel 
medyczny oraz farmaceutów. Jest to bowiem 
ważna forma doskonalenia zawodowego, a 
także okazja do spotkań medycznych i wy-
miany poglądów.  Waga tematów, informacje 
o nowościach oraz aktualność zapewniają 
atrakcyjność organizowanych w ramach Tar-
gów konferencji.

dla zwiedzających
Nieprofesjonalistom odwiedzającym Tar-

gi prezentowane będą produkty i usługi 
umożliwiające autentyczne zadbanie o swoje 
zdrowie. Będą oni mogli skorzystać także z 
bezpłatnych badań profilaktycznych  i kon-
sultacji lekarskich, które przeprowadzą Cen-
trum Medyczne Medyk i Centrum Medyczne 
Medicor z Rzeszowa.

Szczególnie zapraszamy na nasze stoisko, 
gdzie w miłym towarzystwie przy kawie za-
poznacie się Państwo szczegółowo z naszą 
ofertą handlową  oraz nowościami wchodzą-
cymi na rynek medyczny. Natomiast klienci 
indywidualni będą mogli skorzystać z licz-
nych promocji zorganizowanych specjalnie 
z tej okazji i zaopatrzyć  się w najwyższej 
jakości towar.

Jolanta Darłak

zapraszamy Na tarGi

Nie tyLko HaNdeL, aLe i szkoLeNia
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