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warunków handlowych, co jest możliwe
w dużej mierze dzięki precyzyjnie dopracowanej logistyce. Dlatego tworzymy kolejne oddziały w Szczecinie i Białymstoku, rozmawiamy z potencjalnymi partnerami o współpracy,
lub przyłączeniu się do naszej Grupy. Po to,
aby w 100 procentach pokryć obszar kraju.
Niewiele nam do tego brakuje. Logistyka zadecyduje o naszej przyszłości – sądzę wręcz, że
za kilka lat będziemy w dużej mierze właśnie
firmą logistyczną gwarantującą partnerom
detalicznym taki serwis, który zapewni naszej
dystrybucji jak największą konkurencyjność.
Czy to oznacza także kolejne akwizycje?
Prowadzimy wiele rozmów. Niektóre firmy
chcą współpracować, inne chcą się sprzedać.
Efektem negocjacji mogą być różne formy
współpracy. Trzeba tylko uważać, aby w każdym przypadku biznesy się „spinały”, żeby
powstała korzystna wartość dodana pozwalająca zrealizować nasze założenia rozwojowe.
Nie będzie więc akwizycji, czy współpracy
za wszelka cenę. Biznes musi się dogadywać,
musi się stawać coraz bardziej wiarygodny
i stabilny, a wszelkie połączenia muszą być
korzystne dla obu stron. Wszystko powinno
zmierzać w kierunku stabilizacji rynku, co
jest moim marzeniem, które prawdopodobnie
przez wiele jeszcze lat się nie spełni.
Od ponad roku poszerzacie asortyment o
produkty nabiałowo-tłuszczowe. Jak Pan
ocenia wyniki tych działań?

Specjał musi być
wszędzie
Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem
prezesem GK Specjał
GK Specjał ma za sobą okres bardzo
intensywnych działań inwestycyjnych.
Budowa zaplecza logistycznego, poszerzanie
asortymentu, zakup LD Holding. Czy efekty
tych działań spełniły Pana oczekiwania?
Na ocenę jest jeszcze za wcześnie. Budowa
zaplecza logistycznego firmy jeszcze trwa. Wi-
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dać już jednak, iż przyjęty kierunek działań
jest właściwy. Konieczne jest bowiem stworzenie możliwości dotarcia z naszą ofertą do
odbiorców w każdym zakątku kraju. I chodzi
nie tylko o proste dotarcie, ale o zapewnienie
terminowości dostaw, skrócenie czasu między przyjęciem zamówienia i dostarczeniem
produktów, zagwarantowanie korzystnych
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To co już zrealizowano potwierdza, że
w tym asortymencie tkwi ogromny potencjał.
Mimo to wzrost sprzedaży z tego tytułu okazał
się niższy niż początkowo przewidywaliśmy
i wyniósł około 100 milionów złotych. Nie
zrealizowanie początkowych założeń to bez
wątpienia efekt błędów, jakie w tym okresie
popełniliśmy. Ale błędów nie popełnia ten,
kto nic nie robi. Nadal więc będziemy ten
asortyment poszerzać. Powołałem specjalną
grupę, której zadaniem jest określenie jakie
i gdzie błędy zostały popełnione i opracowanie sposobu ich naprawy. Myślę, że efekty pracy tego zespołu będą szybko widoczne, błędy
wyeliminowane i sprzedaż wejdzie na ścieżkę
planowanego wzrostu. Istnieje możliwość
zwiększenia sprzedaży tych kategorii nawet
pięciokrotnie.
Myśli Pan o kolejnym wzbogaceniu oferty
asortymentowej np. o inne produkty świeże,
lub impulsowe?
W kategoriach świeżych chcemy się skupić

SPIS TREŚCI
2-3 Specjał musi być wszędzie
na nabiale, chociaż oczywiście przyglądamy
się także innym kategoriom. Dysponujemy
przecież sporym zapleczem o charakterze
chłodniczym i może warto się przyjrzeć zaistniałym możliwościom. Żadne decyzje
w tej kwestii nie zostały jednak podjęte. Co do
produktów impulsowych to spora ich część
znajduje się w naszej ofercie. Będziemy ją
z pewnością uzupełniać, ale trudno o tych kategoriach mówić jak o większym projekcie jak
to jest w przypadku nabiału.
Ponad pół roku minęło od zakupu LD
Holding. Co udało się w tym okresie zrobić?
Naszym pierwszym zadaniem po kupnie spółki było zagwarantowanie detalistom
stabilizacji i powstrzymanie negatywnych
tendencji, z jakimi miały do czynienia sieci,
których organizatorem był LD Holding. Efektem wielu miesięcy niepewności związanej
z upadkiem Rabatu Service było kurczenie się
sieci. Sporo sklepów zrezygnowało i dotyczyło
to wszystkich trzech szyldów, jakimi zarządza
LD Holding. Udało się nam ten proces powstrzymać i przekonać uczestników sieci, że
warto z nami pozostać. Liczba sklepów przestała maleć, a w niektórych regionach zaczęła
wyraźnie rosnąć.

TOP, Market i Express, co wynika z lokalizacji
placówek, ich charakteru oraz zasad współpracy franczyzowej.
Jak Pan postrzega miejsce sieci
franczyzowych w strukturze Grupy? Jesteście
organizatorem sieci dla 4000 sklepów.
Udoskonalanie współpracy ze sklepami
w ramach naszych sieci franczyzowych ma dla
Grupy charakter priorytetowy. Konieczne jest
uzyskanie maksymalnego poziomu lojalności
ze strony tych placówek handlowych, ale nie
poprzez obwarowania umowne, ale drogą
zapewniania im jak najkorzystniejszych warunków współpracy. Z jednej strony będziemy
różnicować placówki handlowe w zależności od formatu, wielkości wypłacanego retra,
zakresu działań marketingowych, z drugiej
zaś dążyć będziemy do standaryzacji palcówek handlowych jak to robimy w przypadku
Naszego Sklepu. Ale wybór będzie zależał
od detalisty. Ta dobrowolność uczestnictwa
w różnych formach powiązań franczyzowych
powinna nam zapewnić lojalność detalistów
na coraz brutalniejszym rynku.
Dziękuje bardzo za rozmowę.

Czy przyjęta przed kilku laty przez LD
Holding strategia stawiająca głównie na sieć
Livio zostanie utrzymana, a jeśli tak to czy
oznacza to likwidację pozostałych szyldów?

Witold Nartowski

W pierwszym kwartale br. odbyło się kilkanaście spotkań z franczyzobiorcami wszystkich trzech sieci. Zagwarantowaliśmy im
prawo wyboru sieci, w ramach której zechcą
nadal funkcjonować. Okazało się, że w większości detaliści są przywiązani do swoich szyldów, chociaż nie wykluczają przejścia przede
wszystkim do sieci Livio. Ten szyld bowiem
nadal pozostanie dla LD Holding wiodącym.
Nie oznacza to jednak, że akurat franczyzobiorcom Livio zapewnimy jakieś szczególne
warunki handlowe. Będą one podobne jak
w pozostałych sieciach, chociaż oczywiście
sklepy pod logiem Livio będą mogły liczyć na
dodatkowe wsparcie i pomoc oraz nieco inny
asortyment. Detaliści ze wszystkich trzech
sieci będą też mogli uczestniczyć w systemach
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GK Specjał 37. na liście 500
Rzeczpospolitej
Lista 500 największych firm przygotowywana przez
redakcję „Rzeczpospolitej” uznawana jest za jeden
z najbardziej prestiżowych rankingów funkcjonujących
w Polsce przedsiębiorstw, gdyż ukazuje obraz gospodarki i zachodzące w niej zmiany.
Podobnie jak w poprzednich edycjach prezentacji wyników największych przedsiębiorstw w Polsce towarzyszył wybór najefektywniejszych
z nich. Najlepsze firmy uhonorowane zostały specjalnymi nagrodami –
statuetkami Orłów „Rzeczpospolitej”. Nad metodologią i ekonomiczną
poprawnością kryteriów oceny czuwała kapituła, w skład której wchodzą uznane autorytety ekonomiczne i gospodarcze.
Grupa Kapitałowa Specjał w tegorocznej edycji rankingu odnotowała
awans z 54. miejsca na 37. pozycję. Przychody z całokształtu działalności GK Specjał w roku ubiegłym wyniosły 6 490 276 tys. zł, z czego przychody ze sprzedaży 6 448 232 tys. zł. Wynik operacyjny to 9 069 tys. zł,
wynik finansowy brutto 8 194 tys. zł, zaś wynik finansowy netto 7 132
tys. zł. Przeciętne średnioroczne zatrudnienie w etatach w GK Specjał
w roku ubiegłym wyniosło 3 537.
Poniżej tabela przedstawiająca wyniki GK Specjał na tle konkurencji
z branży FMCG oraz pierwsza pięćdziesiątka największych firm w Polsce. A także pozycja na liście GK Specjał w trzech ostatnich latach.
Maciej Czerwiński
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Hermes dla Specjału
Spółka Specjał została uhonorowana przez redakcję Poradnika Handlowca
nagrodą „Hermes” . To szczególny wyraz uznania dla osiągnięć, które stały
się udziałem największego dystrybutora FMCG z polskim kapitałem.

Wręczenia prestiżowych statuetek Hermesów „Poradnika Handlowca” i „Poradnika
Restauratora” dokonał Prezes Wydawnictwa
Wiesław Generalczyk oraz Redaktor Naczelny
„Poradnika Handlowca” Jacek Ratajczak. Statuetki powędrowały do najlepszych handlowców oraz przedstawicieli środowiska gastronomicznego. W przypadku „Poradnika Handlowca” nagrody te przyznawane są od 2005 r.
i stanowią formę uhonorowania firm za ciężką
pracę i walkę o udziały rynkowe. W tym roku
laureatem Hermesa „Poradnika Handlowca”
w kategorii DYSTRYBUTOR FMCG został
Specjał Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał, Krzysztof
Tokarz. Nasza firma to największy dystrybutor FMCG z polskim kapitałem, największa
polska franczyza licząca 4000 sklepów o ogólnopolskim zasięgu działania.
Swoją obecnością galę uświetnili Martin
Oxley, dyrektor sekcji handlowej w Ambasadzie Brytyjskiej oraz Michael Dembiński,
główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, którzy poruszyli kwestię brytyjsko-polskich powiązań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem branż FMCG i HoReCa. Na scenie pojawił się również Ryszard
Bugajski, wybitny reżyser filmowy, pisarz

i scenarzysta. W 2011 r. redakcja „Poradnika
Handlowca” objęła patronatem branżowym
powstający wówczas film Ryszarda Bugajskiego „Układ Zamknięty” oparty na prawdziwej
historii przedsiębiorców branży FMCG, z Januszem Gajosem w roli głównej. Galę uświetnił występ legendarnego zespołu „Oddział
Zamknięty”.
Maciej Czerwiński

Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu
Grupy Kapitałowej Specjał

Laureaci konkursu
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Szef Specjału odebrał wyróżnienie
„Lider branży FMCG”
Krzysztof Tokarz, szef Grupy Kapitałowej Specjał, został uhonorowany przez
miesięcznik Życie Handlowe prestiżowym wyróżnieniem „Lider branży
FMCG”. Prezes odebrał nagrodę osobiście podczas uroczystej gali „Przeboje FMCG 2014”, która miała miejsce w Warszawie w ostatnich dniach maja.
Redaktor naczelny Życia Handlowego uzasadniając dlaczego Prezes GK Specjał zasługuje na tytuł „Lider branży FMCG” powiedział, że wyróżnienie przyznano za najbardziej spektakularną w polskim handlu inwestycję minionego roku,
jaką było przejęcie przez Specjał spółki LD Holding. – W redakcji nie mieliśmy
żadnej wątpliwości, że ta transakcja zasługuje na bezapelacyjne zwycięstwo w kategorii „Inwestycja 2013 roku” – mówił w trakcie wręczania nagrody Krzysztof
Wojciechowski.
Samo wręczenie miało miejsce podczas uroczystej gali „Przeboje FMCG 2014”,
która odbyła się 29 maja w warszawskiej Villi Foksal z udziałem blisko 300 zaproszonych gości. Przedstawicielom polskiego hurtu i detalu przyznano jeszcze pięć
innych wyróżnień w różnych kategoriach.
W trakcie gali ogłoszono też – jak co roku – zwycięzców prestiżowego konkursu „Przeboje FMCG 2014”, w którym polscy detaliści wybierają produkty, które
ich zdaniem dają największe szanse na sukces w prowadzeniu biznesu. W tym
roku tytułem Przebojowego Produktu uhonorowano ponad 50 artykułów dostępnych w sklepach spożywczych. Warto dodać, że prezes GK Specjał jest jednym z
członków profesjonalnego jury, które na I etapie opiniuje zgłaszane do tego konkursu produkty.
Maciej Czerwiński

Od lewej: Redaktor Naczelny Magazynu Życie Handlowe
Krzysztof Wojciechowski, Laureat – Lider Handlu FMCG
Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz, prowadzący
Galę – Jarosław Kuźniar

Program lojalnościowy
„Kopalnia Diamentów” trwa
Z początkiem lutego ruszył nowy program lojalnościowy
„Kopalnia Diamentów”. Stworzyliśmy bogatą i ciekawą ofertę, zapraszając do współpracy producentów i prezentując ich
ofertę w wersji drukowanej katalogu. Pogram trwa do końca
września 2014 r. Jest więc jeszcze zapas czasu na podjęcie decyzji o uczestnictwie w nim, spełnieniu jego kryteriów, a później
wybraniu wymarzonego miejsca konferencji. Laureatów programu zabierzemy do egzotycznej Kenii, zimowych Włoch,
na gorące Wyspy Kanaryjskie i w urokliwy zakątek Polski.
Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie z nami zwiedzają
Państwo te bliższe i te dalsze, nieznane dotąd miejsca. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno program konferencji
jak i jej miejsce spełniały Państwa oczekiwania i dostarczały
niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy do zakupów, życząc
tym samym realizacji targetów zakupowych. Do zobaczenia
na konferencji!
Katarzyna Dobosz
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Konferencja kupców PPHU Specjał

Nowe możliwości rozwoju
W połowie kwietnia w Korytnicy u stóp Gór Świętokrzyskich nad zalewem Chańcza odbyło się ogólnopolskie
spotkanie kupców PPHU Specjał. W Hotelu Cztery Wiatry Spa& Sport Resort omawiano zarówno problemy merytoryczne, jak i zorganizowano wieczór integracyjny.
Spotkanie zainaugurował prezes Krzysztof Tokarz przedstawiając
aktualną strategię Grupy Kapitałowej Specjał. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, dołączeniem pod koniec 2013 roku LD Holding
wraz z 1300 sklepami, wszyscy głodni byli wiedzy o aktualnej sytuacji
i kierunkach rozwoju sprzedaży.
Każdy z oddziałów Grupy miał możliwość zaprezentowania swojej
działalności i przedstawienia sukcesów na lokalnym rynku. Prezentacje te zawierały również opis aktualnej współpracy ze sklepami zrzeszonymi w sieci „Nasz Sklep” oraz „Livio”, Sieć 34” czy „eLDe”. Można
się było podzielić doświadczeniami ze współpracy zarówno z klientami, jak i producentami, wyciągając wnioski na przyszłość nie tylko
z własnego doświadczenia, ale też z doświadczenia koleżanek i kolegów.
Nie pozostał bez komentarza temat dotyczący rozwoju sprzedaży
produktów marki własnej, które są dystrybuowane przez poszczególne
oddziały. Analizie poddano zarówno same produkty, ich jakość i możliwości zwiększenia sprzedaży, jak i to co dzieje się u naszej konkurencji oraz aktualne trendy rynkowe.
Nie zabrakło też twardych analiz: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy,
jakie są cele i jak będą rozwiązywane pojawiające się problemy. Dzięki
takim spotkaniom wiedza kupców jest pełniejsza, a wymiana informacji służy nie tylko ich szkoleniu, ale przede wszystkim rozwojowi
dystrybucji GK Specjał.

Popołudnie zaowocowało niespodzianką, jaką przygotował prezes zapraszając uczestników do Kurozwęk. To malowniczo położony zakątek, gdzie znajduje się odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy. Obecny właściciel po odkupieniu rodzinnego majątku
z rąk Skarbu Państwa sprowadził do Kurozwęk stado bizonów, które uczestnicy spotkania z przyjemnością obejrzeli.
Beata Kudlińska

Wymiana serwerów, poprawa przepustowości i bezpieczeństwa

GK Specjał inwestuje w nowoczesne
technologie
W dniach 25-26 maja br. został zakończony
proces wymiany serwerów głównych odpowiedzialnych za działanie systemu Tema. Po
wielomiesięcznych testach różnych rozwiązań
istniejących obecnie na rynku, została podjęta decyzja o zakupie konfiguracji opartej na
serwerach firmy DELL R620 oraz macierzy
dyskowej firmy EMC w najnowszym modelu
VNX5200 (Firma EMC jest czołowym producentem najwyższej klasy macierzy dyskowych). Taka konfiguracja pozwala na wydajną
pracę systemu przez kolejne lata, także przy
założeniu ciągłego rozwoju firmy.
Kolejnym dużym projektem informatycznym w GK Specjał jest wzmocnienie przepustowości oraz bezpieczeństwa łączy interne-

towych do oddziałów firmy. Projekt zakłada
zwiększenie przepustowości łączy podstawowych do 10Mbps oraz zbudowanie stabilnych
połączeń zapasowych opartych o niezależnych
operatorów. Zapewni nam to zminimalizowanie ewentualnych przerw w funkcjonowaniu
systemów informatycznych w oddziałach całej firmy.
Projekt ten jest związany także z uruchomieniem połączeń z oddziałami w architekturze VPN, co pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa informatycznego w firmie. Plan
modernizacji zakłada zakończenie wykonania niezbędnych prac we wrześniu bieżącego
roku.
Grzegorz Gawaluch
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OSTOYA 2014

Rekordowa pod każdym względem
23 maja 2014 r. na terenie Dworu Ostoya w Jasionce miała miejsce kolejna plenerowa biesiada handlowa zorganizowana przez Specjał o/Rzeszów. Rekordowa: największe obroty, najwięcej wystawców - 140 firm, największa
liczba zwiedzających.

Biesiada rozpoczęła się Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PSH Nasz Sklep oraz
Zebraniem Franczyzobiorców PREMIUM
Nasz Sklep. Podczas imprezy franczyzobiorcy
sieci Nasz Sklep otrzymali statuetki oraz nagrody w ramach programu „Punktuj z nami”.
Wyróżniono: P.P.H.U.”MADEJ” Marcin Madej; Gminna Spółdzielnia SCh w Grodzisku
Dolnym; Firma Usługowa „WOLANT” Paweł
Wolanin; BEWA S.C. Ewa Jandziś, Agnieszka
Chudzikiewicz; F.P.U.H. EKOMAR Marek
Barczak; Gminna Spółdzielnia HandlowoProdukcyjna w Błażowej; P.P.H.U. „KAJA”
S.C. M. Homotnik, J. Kij; Firma HandlowoUsługowa „PLUS-BIS” Józef Gonet, Andrzej
Gonet SP.J.; Gminna Spółdzielnia SCh w Domaradzu; Gminna Spółdzielnia SCh w Rymanowie; Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji
i Usług „TRANSFOOD” Ryszard Puchała;
Gminna Spółdzielnia SCh w Nisku; Gminna
Spółdzielnia SCh w Leżajsku; Gminna Spółdzielnia SCh w Kamieniu; Gminna Spółdzielnia SCh w Głogowie Małopolskim, MBC Monika Kosik; Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu
w Nowej Sarzynie oraz Gminna Spółdzielnia
SCh w Wiśniowej.
Od godz. 13:00 ruszyła część handlowa,
która trwała do późnego popołudnia. W trakcie biesiady swoją ofertę zaprezentowała rekordowa liczba wystawców, spośród których
największe obroty odnotowali: Grupa Maspex, Tchibo, Agros Nova, Mlekpol Grajewo
oraz Sobieski. Swoje stoisko miała również
Fundacja Specjał, która specjalnie z tej okazji
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przygotowała licytację, z której dochód został
przeznaczony na pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom.
Stoiska wystawiennicze odwiedziły setki
osób. Tegoroczna edycja plenerowej imprezy
handlowej to również rekordowy, najwyższy
wygenerowany obrót w historii zorganizowanych do tej pory biesiad handlowych firmy.
Oprócz bardzo atrakcyjnej oferty handlowej,
licznych promocji, smacznych degustacji dla
odwiedzających biesiadę przygotowano moc
atrakcji. Miłośnicy piłki nożnej mogli powalczyć w konkursach o puchar na najsilniejszy
strzał oraz dla najlepszego strzelca. O 22:00 na
niebie rozbłysły długo wyczekiwane sztuczne
ognie. W radosnej, rodzinnej atmosferze, przy
grillach, piwie i muzyce biesiada zakończyła
się w godzinach porannych.

Wręczenie statuetek dla najlepszych
Franczyzobiorców Nasz Sklep

Katarzyna Dobosz
Konferencja Naszego Sklepu, panel STOCK

Laureaci programu Wielkie Punktowanie edycja 2014
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Spotkania handlowe
uwieńczone sukcesem
Wiosna to czas handlowego biesiadowania. W kwietniu i maju jak co roku oddziały GK Specjał organizowały dla
swoich klientów spotkania handlowe połączone z grillowaniem i wieczorną zabawą.

Tomaszów Lubelski

W piątkowe, pełne słońca popołudnie 28 marca w Zajeździe „Arkadia” w Kolonii Łaszczówka odbył się Jarmark Handlowy tomaszowskiego oddziału GK Specjał..
Dzięki sprzyjającej aurze i ciekawej ofercie wystawców frekwencja była bardzo duża.
W imprezie handlowej uczestniczyło ponad 60 firm z branży FCMG oraz liczne grono
kupujących. Od samego początku klienci byli mile zaskoczeni prezentacją produktów
oraz rabatami i ciekawymi promocjami przedstawionymi na poszczególnych stoiskach.
Dodatkowo atmosfera zbliżających się Świąt Wielkanocnych zachęcała do obfitych zakupów. Degustacje, także tradycyjnych świątecznych produktów, jak np. babki wielkanocne
skłaniały ku większemu zainteresowaniu ich kupnem.
Efekty Jarmarku Handlowego przekroczyły wszelkie oczekiwania. Jeszcze raz okazało się, że takie działania marketingowe są bardzo skuteczne, co potwierdzili dostawcy
i klienci skalą dokonanych transakcji.
Po części handlowej czas umilał przybyłym na imprezę zespół Meffis, który jest dobrze
znany i lubiany przez klientów oddziału.

Kraków

Biesiada handlowa zorganizowana przez oddział krakowski i PSH Nasz Sklep odbyła
się 4 kwietnia w malowniczej scenerii Jurajskiego Parku Narodowego. Spotkanie miało
miejsce na terenie Dworu w Tomaszowicach, a tradycyjny piknik składał się z dwóch
części: handlowej i biesiadnej.
Słoneczna aura sprzyjała realizacji planów sprzedażowych oraz rozmowom handlowym. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 80 wystawców. Zaprezentowane przez nich
oferty zawierały szeroką gamę promocji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem
współpracujących sklepów i hurtowni. Najlepszych klientów Specjału oraz sieci franczyzowej Nasz Sklep uhonorowano nagrodami.
Po zakończeniu części handlowej odbyła się zabawa, która trwała do późnych godzin
nocnych.

Czeladź

W ostatni piątek maja odbyło się jedno z największych przedsięwzięć marketingowo
– handlowych corocznie organizowanych przez oddział w Czeladzi. Tym razem spotkanie z klientami i wystawcami zorganizowane zostało w kompleksie restauracyjnym „Pod
Kasztanami” w Zabrzu.
Impreza rozpoczęła się spotkaniem franczyzobiorców sieci Livio o/Śląsk z zarządem
LD Holding S.A. Spotkanie poprowadził wiceprezes zarządu firmy – dyrektor generalny
Marian Zych, który dokonał prezentacji GK „Specjał”. Przedstawił wizję przyszłości Livio,
jej partnerów oraz określił kierunki działania będące odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stawia przed siecią zmieniający się rynek. Przedstawiono też ofertę handlową Specjału
oraz możliwości rozwoju współpracy z oddziałem w Czeladzi.
W samo południe rozpoczęła się część handlowa biesiady. Przybyło ponad 1000 klientów. Swoją ofertę zaprezentowała rekordowa liczba 90 wystawców. Zaowocowało to kolejnym rekordem zawartych transakcji handlowych oraz rekordową wartością sprzedaży.
Tradycyjnie podczas biesiady oddziału czeladzkiego, PSH Nasz Sklep przyznała wyróżnienia i nagrody kilkunastu franczyzobiorcom.
Po części handlowej przy degustacjach, grillu, w rytm najnowszych hitów z list przebojów oraz w radosnej atmosferze zabawa trwała do wczesnych godzin porannych.
Monika Misztal
Monika Kipiel
Marek Bydłowski
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Oddział łódzki GK Specjał

Gdyby wszyscy pracowali podobnie…
Prawie pięciokrotny wzrost sprzedaży w ciągu zaledwie dwóch lat. Trudno znaleźć na rynku firmę, która mogłaby
się poszczycić taką dynamiką. A udało się to łódzkiemu oddziałowi GK Specjał.

Niektórzy pewnie powiedzieliby, że łatwo robić wyniki działając w ramach dużego organizmu gospodarczego jakim jest GK
Specjał. I pewnie mieli by sporo racji. Jednak o wynikach łódzkiego oddziału zadecydowali przede wszystkim ludzie, ich kompetencje, umiejętności, znajomość lokalnego rynku.

Jak do tego doszło?

Paweł Stawiany, dyrektor oddziału łódzkiego Specjału poznał
Krzysztofa Tokarza przed wielu laty podczas wyjazdu zorganizowanego przez jednego z producentów i nie spodziewał się
wówczas, że los zetknie ich także na gruncie zawodowym. Był
wówczas właścicielem łódzkiej hurtowni Centrum, która później
weszła w skład firmy dystrybucyjnej CD. Jego przedsiębiorstwo
przyłączyło się do utworzonej przez prezesa Tokarza PSH „Unia”
grupującej średniej wielkości hurtownie FMCG z całej Polski.
Szef Specjału wycofał się z uczestnictwa w utworzonej przez siebie organizacji. CD u progu bieżącej dekady zostało sprzedane
Rabatowi Service, zaś Paweł Stawiany wszedł do zarządu LD Holding, spółki zależnej Rabatu. Gdy ten ostatni został postawiony
w stan likwidacji, odszedł z firmy. – W połowie 2012 roku Specjał
bardzo się zaktywizował. Zadzwonił do mnie prezes Tokarz z pytaniem, czy nie stworzyłbym łódzkiego oddziału Grupy. Chociaż namawiano mnie wówczas na organizację własnego przedsięwzięcia
uznałem, że jest to w coraz trudniejszych warunkach rynkowych
zbyt ryzykowne i zgodziłem się podjąć to zadanie dla Specjału –
wspomina dyrektor Stawiany.

Udane początki

Paweł Stawiany ma ponad dwudziestoletnie doświadczenia
w działalności dystrybucyjnej na łódzkim rynku. Przez lata zgromadził wokół siebie grupę menedżerów, którym ufał i którzy ufali jemu oraz tak jak on doskonale znali realia lokalnego rynku
i większość znaczących odbiorców. Dzięki temu udało się szybko,
bo w ciągu niespełna dwóch miesięcy uruchomić nowy oddział
Specjału. Zlokalizowany został przy ulicy Zakładowej w Łodzi,
czyli tam, gdzie wcześniej działała hurtownia CD. Dyrektor Stawiany wspomina, że już w pierwszym miesiącu działalności, we
wrześniu 2012 roku udało się osiągnąć obroty rzędu 2 milionów
złotych. Czyli sporo jak na początek. – To efekt wiedzy i umiejętności dużej grupy ludzi, z którymi współpracuję od lat. Nie tylko
znają rynek i jego realia, ale także dysponują doskonałymi umiejętnościami pracy na nowoczesnym sprzęcie jaki mamy obecnie do
dyspozycji. W oddziale wprowadzone zostały przecież najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne – podkreśla Paweł Stawiany.

Zakupy…

Obecnie łódzki oddział Specjału oferuje klientom około 7 tysięcy pozycji asortymentowych, w tym wprowadzone niedawno do
oferty Specjału tłuszcze i nabiał oraz alkohole. Renata Malinowska, szefowa działu zakupów opowiada, że właściwie cały jej dział
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przeszedł do Specjału z dawnego Rabatu Service. Tylko kupcy
w kategoriach nabiałowych i tłuszczowych zmienili się, bowiem
te kategorie już w poprzedniej firmie funkcjonowały w szczątkowej formie. – Większość dostaw pochodzi z zakupu centralnego
Grupy, jednak około 20 proc. produktów o charakterze lokalnym
pozyskujemy samodzielnie. Jest nam o tyle łatwiej, że doskonale
znamy ten teren i potrzeby detalistów. A ponadto współpracujemy
ze sobą od wielu, wielu lat. I co najważniejsze ta ekipa nie tylko się
zna, ale i naprawdę lubi, a bywa że i przyjaźni. W takich warunkach pracuje się doskonale i efekty tej pracy są natychmiast widoczne – podkreśla Renata Malinowska.

…i sprzedaż

Oddział obsługuje ok. 1600 klientów z województw łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.
Ponad 15 proc. obrotów generują sklepy zrzeszone w sieciach
franczyzowych Specjału i udział ten, można przypuszczać, będzie rósł. W Łódzkiem powstają już pierwsze placówki Nasz
Sklep i Delikatesy Premium, zaś sieć Livio, której organizatorem
jest przejęta przez Specjał spółka LD Holding, mnóstwo lokalizacji ma właśnie w rejonie Łodzi. Jednak większość odbiorców
oddziału to placówki handlowe działające samodzielnie, lub
zrzeszone w lokalnych sieciach. Paweł Stawiany wymienia jako
głównych partnerów takie sieci jak Rosa, Witaj, GH Primus, Krokodylek z Tomaszowa Mazowieckiego, czy sklepy spółdzielczości
Społem. Mirosław Świątek, kierownik ds. sprzedaży przyznaje, że
większość partnerów zna od lat. – Oczywiście nie znam wszystkich naszych odbiorców, natomiast osobiście tych największych
oraz niestety także tych, którzy nie płacą. Gdy dostałem propozycję pracy wspólnie z Pawłem, z którym znamy się jeszcze z czasów
CD, nie wahałem się. Decyzja okazała się słuszna tym bardziej, iż
prezes Tokarz pozostawia nam naprawdę wolną rękę – podkreśla
Mirosław Świątek.
W pierwszym miesiącu działalności oddział miał zaledwie
nieco ponad 250 klientów, jednak z każdym miesiącem liczba
ta rosła. To także zasługa 22 przedstawicieli handlowych łódzkiego Specjału, którzy pozyskują kolejnych partnerów detalicznych,
a także przyciągają sklepy do specjałowskich sieci franczyzowych.

Paweł Stawiany, dyrektor oddziału to jeden z najbardziej doświadczonych fachowców na rynku.

Mirosław Świątek, kierownik sprzedaży większość partnerów detalicznych zna od lat.

W opinii detalistów

Z powrotu pod sztandarem Specjału „starej ekipy” zadowoleni są także miejscowi detaliści. Państwo Nina i Andrzej Obałko
z Sieradza prowadzą 4 sklepy Vobiano na terenie Łódzkiego. Placówki są nowoczesne, doskonale zorganizowane, wykorzystujące
najnowsze rozwiązania technologiczne. Jedna z nich została nawet uhonorowana tytułem Market Roku w konkursie organizowanym przez miesięcznik Wiadomosci Handlowe. – Około 80
proc. naszego zaopatrzenia w produkty suche, tłuszcze i nabiał pochodzi z łódzkiego Specjału. To zarówno efekt tego, że znamy Mirka Świątka od lat, jak i pochodna faktu, że nigdy nie zdarzyło się,
aby składane przez nas zamówienie było opóźnione, lub niepełne.
I wystarczy telefon, aby towar na czas znalazł się w sklepie. Lubimy
pracować z ludźmi, na których nigdy się nie zawiedliśmy – opowiada Nina Obiałko.
Marek Rzońca i Karolina Pietrzyk prowadzą należące do
państwa Beaty i Marka Celnerów sklepy Lewiatan. Tu dostawy
z łódzkiego oddziału są nieco mniejsze, bo sięgają 20 proc. oferty tych placówek handlowych. Wynika to z faktu, że podpisane
są umowy z innymi dystrybutorami. – Współpraca ze Specjałem
układa się naprawdę bardzo dobrze. Towar trafia do sklepów na
czas i zgodnie z zamówieniem. Cieszyłbym się, gdyby inni pracowali podobnie – opowiadają Marek Rzońca i Karolina Pietrzyk.
(wn)
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Renata Malinowska, kierowniczka zakupów:
ekipa nie tylko się zna, ale i lubi..

Magazyn wysokiego składu daje ogromne możliwości.
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Łódzki oddział w misji specjalnej
Rozwój handlu tradycyjnego w regionie – takie zadanie postawił przed sobą łódzki oddział Specjału
organizując różnorodne przedsięwzięcia zarówno na
rzecz dostawców, jak i odbiorców.
Oddział od niedawna proponuje swoim partnerom nową formułę akcji lojalnościowej pod nazwą Misja Specjalna. Jej nadrzędnym celem jest rozwój handlu tradycyjnego w regionie. Różnorodne wydarzenia - wycieczki, pikniki, konferencje, biesiady, zawody
itp.- organizowane są zarówno bezpośrednio przez łódzki Specjał,
jak i przez samych klientów i partnerów. W tym drugim przypadku
Specjał Łódź wspiera te akcje w każdy możliwy sposób.
Poprzez wspólną zabawę, sport, rywalizację, podróże, szkolenia
czy wypoczynek osiągany jest efekt integracyjny i edukacyjny.
Bezpośrednia korzyść dla producenta – uczestnika i sponsora Misji Specjalnej to zwiększenie rozpoznawalności jego marek
i logo, a także wzrost sprzedaży produktów do wszystkich najlepszych klientów w województwach łódzkim, świętokrzyskim,
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Chociaż akcja zaczęła się
niewiele ponad miesiąc temu, to już udało się zorganizować lub
współorganizować, ewentualnie wspierać szereg ważnych wydarzeń. Prezentujemy zdjęcia z kilku z nich.

Wyjazd integracyjny z sieciami Społem (9-11.05.2014)

Paweł Stawiany
Grillowanie z Krokodylkiem (01.05.14)
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I Piknik integracyjny Społem Śródmieście Łódź (24.05.14)

Mini maraton Konsumenta (31.05.14)

Market Roku (9.06.14)

Misja Specjalna w Jastrzębiej Górze (10.05.2014)
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II Biesiada Handlowa oddziału w Łodzi

Piątek 13-go nie musi być pechowy!!!
Prawie 100 wystawców i ponad 1000 klientów. Liczne oferty handlowe dostępne tylko w tym dniu.
II Biesiada Handlowa łódzkiego Specjału za nami…

Biesiada odbyła się 13 czerwca w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Zbyszko” w Wiączynie Dolnym k/Łodzi. Część handlowa
rozpoczęła się o godz. 13. Swoją ofertę zaprezentowało około 100
wystawców FMCG. Na ich stoiskach dostępne były liczne oferty
handlowe i pakiety promocyjne przygotowane specjalnie na tę
okazję. Mimo kiepskiej aury przybyło około 1000 Klientów z woj.
łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.
W trakcie Biesiady odbyły się dwie konferencje sieci PSH Nasz
Sklep i LD Holding. Obecny na spotkaniu Prezes Zarządu GK
Specjał Krzysztof Tokarz wręczył kluczowym klientom PSH Nasz
Sklep i LD Holding specjalne statuetki.
Część biesiadną rozpoczął niesamowity pokaz konny w wykonaniu Mistrzów Polski. Dla męskiej części Biesiady wieczorem udostępniono możliwość obejrzenia „Copa Mundial Brasil 2014”. A do
późnych godzin nocnych, dla wszystkich wytrwałych gości zabawę
taneczną prowadził wyjątkowy i niepowtarzalny DJ Sławek.
W imieniu Dyrektora Łódzkiego Oddziału Pawła Stawianego
oraz wszystkich Pracowników bardzo dziękujemy za liczne przybycie!
Aneta Kiełczyńska
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PISZĄ O NAS
PORADNIK HANDLOWCA – MARZEC 2014
Na str. 70 w dziale Aktualności zamieszczona została informacja o uzyskaniu przez Fundację Specjał statutu organizacji pożytku publicznego. Tym samym wypełniając PIT
za 2013 r. można było przekazać 1% podatku na pomoc
chorym dzieciom. Wystarczyło w odpowiedniej rubryce
wpisać nr KRS.
ŻYCIE HANDLOWE – MARZEC 2014
Na str. 5 przedstawione zostało Jury konkursu organizowanego przez Magazyn Życie Handlowe – Przeboje
FMCG. W jego skład wchodzi m.in.: Prezes Grupy Kapitałowej Specjał, Krzysztof Tokarz.
W dziale Aktualności zamieszczony został news dotyczący uruchomienia kolejnej placówki pod szyldem Nasz
Sklep. Należy ona do Gminnej Spółdzielni SCh w Leżajsku,
która posiada 26 placówek detalicznych. Pierwsi klienci
wyrazili słowa uznania na temat nowej aranżacji, sklep
bowiem przeszedł wcześniej modernizację. Z tej okazji dla
klientów przygotowane zostały również liczne promocje
oraz poszerzona oferta handlowa.
PULS BIZNESU – GAZELE BIZNESU 2013
W 14. edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep
zajęła 1 345. miejsce, a tym samym 236. miejsce w województwie mazowieckim, natomiast Handel Polski uplasował się na 2 941. pozycji, zajmując 479. miejsce w rankingu
w podziale na województwa.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – KWIECIEŃ 2014
Na str. 24 zamieszczony został news – „KOLEJNY
NASZ SKLEP”. W Brzyskiej Woli uruchomiono kolejną
placówkę sieci franczyzowej Nasz Sklep. Należy ona do
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku.
To już 2 567. sklep największej sieci franczyzowej GK Specjał. Grupa ma łącznie w swym franczyzowym portfolio
3 800 placówek detalicznych w całym kraju.
Z kolei na str. 29 zamieszczona została informacja odnośnie nowych placówek pod szyldem Delikatesy Premium.
Nowe sklepy zlokalizowane w Konarzynach w gminie Stara Kiszenwa na Kaszubach i w podwarszawskim Józefowie
to kolejno 137. i 138. placówka prowadzona na zasadzie
twardej franczyzy rozwijanej w ramach GK Specjał.
Na str. 91 w związku z konkursem Market Roku 2014
wśród kandydatów do tej prestiżowej nagrody przedstawione zostały Delikatesy Sezam w Tarnobrzegu, które
uwzględniając specyfikę lokalnego rynku zdecydowała się
na specyficzną politykę produktową i cenową, dostosowaną do możliwości i oczekiwań lokalnej społeczności. Niekoniecznie więc liczy się najniższa cena, marek własnych
jest stosunkowo niewiele. Dominują produkty brandowe.
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Oferta sklepu obejmuje 5000 SKU. Liczba klientów stale
rośnie i obecnie odwiedza tarnobrzeską placówkę prawie
4500 osób tygodniowo.
HANDEL – KWIECIEŃ 2014
W raporcie specjalnym zamieszczonym na stronie 44 pt.
„Łagodnie i na ostro” o opinię na temat oferty produktów
komplementarnych poproszony został Ryszard Puchaławłaściciel Delikatesów Premium Nasz Sklep w Gaci. Jak
sam zauważa oferta ketchupów i musztard, przypraw czy
akcesoriów do dań z grilla sprzedaje się coraz lepiej. Jeśli
jeszcze placówka posiada rozbudowaną ofertę mięsa to
sukces murowany.
ŻYCIE HANDLOWE – KWIECIEŃ 2014
W dziale Aktualności zamieszczona została informacja
o rozpoczęciu działalności kolejnego sklepu pod szyldem
Delikatesy Sezam. Placówka zlokalizowana jest na ulicy
Polnej w Strzyżowie. Uruchomiła go działająca na terenie
gminy lokalna gminna spółdzielnia.
PORADNIK HANDLOWCA – MAJ 2014
W temacie miesiąca „Hurt w Polsce – trendy, potencjały,
zasługi” o komentarz poproszony został Krzysztof Tokarz,
Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał. Ocenił on, że
obrana przez firmę strategia przejęć oraz rozbudowywanie poprzez przyczółki hurtowe sieć detaliczną Nasz Sklep
przyniosła spodziewane efekty.
Na str. 84 w dziale Aktualności zamieszczony został
news na temat uruchomienia 2 600. placówki Nasz Sklep.
Otwarta w połowie kwietnia plaówka nr 14 należąca do
GS SCh w Leżajsku przeszła gruntowny remont. Zadbano
o nową wizualizację, zwiększoną powierzchnię handlową,
nowe meble i regały oraz system komputerowy, który obsługuje dwa stanowiska kasowe. Sklep w ofercie posiada
4 tys. pozycji asortymentowych.
FORUM MLECZARSKIE HANDEL –
– KWIECIEŃ/MAJ 2014
W numerze zamieszczona została fotorelacja z Kongresu Retail Summit 2014, w której udział wziął Prezes Polskiej Sieci Handlowej Nasz Sklep S.A. Jan Sałata.
HANDLOWIEC – MARZEC/KWIECIEŃ 2014
W numerze zamieszczona została prezentacja sieci
franczyzowych Nasz Sklep oraz LD Holding wraz z danymi teleadresowymi dla zainteresowanych współpracą czy
przystąpieniem do sieci i prowadzeniem sklepu w jednym
z formatów: Delikatesy Premium, Nasz Sklep, Nasz Sklep
Express, Delikatesy Sezam bądź Livio lub Sieć 34.

ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2014
W dziale Aktualności zamieszczony został news dotyczący Sieci
Livio. Kolejna placówka pod tym szyldem otwarta została w połowie kwietnia w Lesznie. Dla jej właścicielki Pani Ewy Karwatki to
już trzeci sklep pod tym szyldem.
Z kolei na str. 12 zamieszczona została informacja na temat
otwarcia 2 600 sklepu pod logiem Nasz Sklep. Placówka należąca
do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Leżajsku posiada w swojej ofercie 4 tys. pozycji asortymentowych, dwa stanowiska kasowe. Klienci mogą korzystać z programu lojalnościowego
„Super profit”.
Tym samym w sumie GK Specjał zarządza ponad 3900 placówkami w różnych formatach, co czyni z niej największą sieć z całkowicie polskim kapitałem.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – MAJ 2014
W artykule z okładki pt. „Walczą z dyskontami ich bronią” przeczytamy o sile marek własnych w małych sklepach. O tym, że nie
tylko cena, ale również jakość takich produktów ma znaczenie,
przekonuje Marek Pawełko, prowadzący Delikatesy Jantar w sieci
Nasz Sklep Premium w Stubnie k/Przemyśla.
Na str. 26 zamieszczony został news dotyczący otwarcia kolejnego Oddziału Specjał – w Szczecinie. Magazyn o powierzchni 2 500
mkw. zlokalizowany jest w Parku Logistycznym koło Goleniowa.
Z kolei na str. 90 zamieszczone zostały newsy dotyczące otwarcia kolejnych placówek: 2600 jednostki działającej pod szyldem
Nasz Sklep – SG SCh w Leżajsku oraz sklepu pod szyldem Livio
w Lesznie.
HANDEL – MAJ 2014
Na str. 8 zamieszczona została informacja odnośnie otwarcia
kolejnego sklepu, działającego w sieci. Jest to 2600 placówka franczyzowa PSH Nasz Sklep, a 14 należąca do Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Leżajsku.
W artykule zatytułowanym „Marki własne nie tylko własne”
przeczytamy m.in. o kryteriach jakimi kierują się kupujący produkty pod markami własnymi. Czynnikiem często decydującym
o wyborze takich produktów to przede wszystkim niska cena, ale
również jakość, która często nie ustępuje markowym produktom.
Szerzej na ten tamat na str. 22-25 Handlu.
LISTA 500 RZECZPOSPOLITA – 2014
W tegorocznej edycji rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej Grupa
Kapitałowa Specjał zajęła 37. pozycję awansując tym samym z 54.
zeszłorocznego miejsca. Z kolei w przygotowanym już po raz 11.
zestawieniu szacunkowej wartości firm Specjał zajął 188. miejsce
notując tym samym awans w stosunku do roku ubiegłego.
Katarzyna Dobosz
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Delikatesy Premium
nie zwalniają tempa
Format Delikatesy Premium cieszy się coraz większym zainteresowaniem detalistów. Ta nowoczesna forma franczyzy zapewnia placówkom handlowym rosnące zainteresowanie ze strony klientów

Na Śląsku, Pomorzu i nie tylko

W dniu 22 marca na ul. Jasnej w Katowicach ruszył kolejny sklep Delikatesy Premium. To już druga placówka właściciela, który docenił format
Premium. Otwarcie trzeciego sklepu zaplanowano na czerwiec. W lokalu
na ul. Jasnej dokonano całkowitego remodellingu, który wymagał m.in.
wyburzenia ściany, gruntownego odnowienia elewacji, zastosowania wizualizacji zewnętrznej dedykowanej dla szyldu Delikatesy Premium.
W oddziale Gdańsk na przełomie marca oraz kwietnia otwarto dwa sklepy Delikatesy Premium. W miejscowości Łasin duży lokal Vivat w całości
wyposażony został w meble według standardów Premium. Delikatesy Premium w Zblewie to 150 sklep w tym formacie. Właściciel zadbał o wysoki
standard jakości urządzeń, jak również o zatowarowanie spełniające oczekiwania klientów pod każdym względem.
W miejscowości Łabunie, przy głównej trasie z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego zapraszają na zakupy Delikatesy Premium państwa Ternes.
Duży wygodny parking oraz sklep po modernizacji cieszą nie tylko właścicieli, ale przede wszystkim zadowolonych klientów.

Podkarpacie nie zostaje w tyle

Oddział Rzeszów nie pozostaje w tyle. Gminna Spółdzielnia z Niska została
partnerem sieci. Wspólnie uruchomiono dwa sklepy. 5 kwietnia w Pysznicy oraz tydzień później w Domostawie. Prezes oraz personel Gminnej
Spółdzielni byli bardzo zaangażowani w otwarcie. W każdym ze sklepów
żeby utworzyć prawidłową komunikację dla klienta zmieniono lokalizację
drzwi wejściowych oraz dokonano modernizacji wewnątrz budynku.
W pierwszej dekadzie maja miało miejsce otwarcie z firmą Magmar Delikatesów Premium w Woli Mieleckiej. Lokal został nie tylko w całości wyposażony zgodnie ze standardami Premium, ale również całkowicie przebudowany w środku poprzez przestawienie stoisk branżowych oraz ciągów
regałów. Klienci, którzy już w trakcie modernizacji mówili, że nie poznają
swojego sklepu, tłumnie przybyli na otwarcie.
Tydzień później w Opacionce koło Brzostka ruszyły Delikatesy Premium
Piotra Rasia w pięknym nowym budynku. Mimo deszczowej pogody klienci nie zawiedli i przyszli na zakupy, zachwyceni nowym, samoobsługowym
sklepem.
W każdej z placówek koordynatorzy sieci przygotowali nie tylko promocje gazetowe, ale również liczne niespodzianki dla konsumentów. Zorganizowano wiele degustacji: wędlin, ciast czy słodkości dla dzieci. Klienci
mogli skosztować przysmaków z grilla. Nie obyło się również bez krojenia
tortu Premium, co już stało się tradycją przy kolejnych otwarciach Delikatesów Premium.
Kamila Tarsa
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nie tylko PREMIUM
Pierwsze miesiące bieżącego roku to czas wyjątkowo intensywnego rozwoju sieci Nasz Sklep. Niezwykle dynamicznie rozwija się zarówno najmłodsze dziecko sieci, nowoczesna franczyza Delikatesy Premium, jak i pozostałe
szyldy franczyzowe.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku na terenie
całej Polski przybyło ponad 320 sklepów z tym logo. Obecnie szyldem Delikatesy Premium może się pochwalić 150 sklepów. Główny
nacisk organizator sieci kładzie na zwiększenie rozpoznawalności
marki kierując do docelowej grupy odbiorców atrakcyjne akcje
marketingowe i promocyjne.
Firma nie zapomina również o pozostałych formatach. Nasz

Sklep, Delikatesy Sezam oraz Nasz Sklep Express cieszą się coraz
większym zainteresowaniem kupców. Sprawdzone modele prowadzenia biznesu to coś, co daje placówkom handlowym przewagę i odróżnia je od innych. To dla detalistów gwarancja sukcesu.
Sieć Nasz Sklep to obecnie ponad 2 600 sklepów w całej Polsce.
Tomasz Gąsior

Nasz Sklep pomaga
lokalnym społecznościom
W wyniku pożaru Pan Stanisław Oleksa
stracił swój dom. Liczący 50 lat mieszkaniec Załuża nie był w stanie samodzielnie
go odbudować. Bardzo aktywnie w pomoc
włączył się nasz partner prowadzący sklep
w Załużu Pan Tomasz Gankiewicz, który
jest jednocześnie sołtysem tej miejscowości.
Nasz Sklep włączył się w odbudowę domu
przekazując darowiznę w wysokości 1000 zł.
Dla chcących wspomóc tę inicjatywę przekazujemy nr konta, na które można kierować
pomoc dla Pana Stanisława.
81 8642 1184 2018 0024 7144 0006
Jan Sałata
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Sieci Specjału liczą
4000 sklepów
W maju do sieci LD Holding przystąpiło 15 sklepów. Znalazł się wśród nich 4000. sklep w Grupie Kapitałowej
Specjał.
Otwarcie placówki handlowej Marcina Mańczaka miało miejsce
pod koniec czerwca w Starym Bojanowie w Wielkopolsce. Sklep
w formacie Livio Top o powierzchni sali sprzedaży 240 m2 jest już
piętnastą placówką Pana Marcina współpracującą z siecią zarządzaną
przez LD Holding. – Wybierając ten szyld kierowałem się dotychczasowym siedmioletnim doświadczeniem we współpracy z siecią. Mam do
niej pełne zaufanie. Nie ma opłaty franczyzowej, mogę liczyć na pomoc
w każdej dziedzinie mojej działalności, zarówno handlowej jak i in-

formatycznej. Wszystkie moje sklepy pracują w systemie Hipermarket,
który wraz z potrzebnymi urządzeniami otrzymałem od sieci. Program
ten pozwala mi z jednego miejsca centralnie zarządzać poszczególnymi
placówkami. Mam także możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez dział szkoleń LD Holding. Jak wszyscy właściciele
sklepów cenię sobie niezależność, a współpraca z LD Holding mi to zapewnia – podkreśla Marcin Mańczak.
Mariusz Michalczyk

LD Holding pod nowym logo
Sieć franczyzowa LD Holding należąca do Grupy Kapitałowej Specjał
opracowała i opatentowała nowy logotyp LD Holding, który wraz z logotypami sieci Livio i Sieci 34, stanowić będą trójznak sygnujący wszystkie akcje
marketingowe i materiały reklamowe sieci. W planach strategicznych firmy
jest systematyczny rozwój poprzez przyłączanie kolejnych pojedynczych
sklepów, jak również sieci lokalnych do franczyzy LD Holding, brandu „Livio” w ramach następujących formatów: Livio Express, Livio Market i Livio Top. Wizualizacja sklepów Sieć 34 ze względu na bardzo mocną pozycję
brandu w niektórych obszarach Polski będzie utrzymywana do czasu naturalnego technicznego zużycia materiałów reklamowych, a następnie systematycznie wymieniana już na brand Livio.
Marian Zych
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Szkolenia dla detalistów LD Holding

Tanio i ekologicznie
Po udanym marcowym debiucie w woj. wielkopolskim, gdzie pod koniec miesiąca w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu ruszyły nowe sklepy, w kwietniu i maju odbyły się kolejne szkolenia w ramach realizowanego
przez LD Holding S.A. projektu „Ekologia w handlu - co o tym wiesz?” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu firma LD Holding S.A. oferuje uczestnikom
bezpłatne doradztwo oraz szkolenia w zakresie obniżania kosztów
funkcjonowania sklepów związanych z użyciem energii elektrycznej,
cieplnej oraz segregacją i utylizacją odpadów. Porady ekspertów pomagają przedsiębiorcom w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich
rozwiązań finansowych oraz modernizacyjnych, uczą gdzie szukać
pomocy i wskazują jak unikać niepotrzebnych wydatków.
Kwiecień i maj obfitowały w doradztwo i szkolenia związane głównie z energią elektryczną i cieplną. 15 i 30 kwietnia 2014r. odbyły się
stacjonarne, jednodniowe szkolenia z zakresu wykorzystania urządzeń energetycznych i oświetlenia dla kupców z okolic Gliwic i Jastrzębia-Zdroju. 28-29.04.2014r. odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: w Ustroniu „Energetyka cieplna: ogrzewanie i klimatyzacja” dla
kupców z województwa śląskiego oraz w Iwoniczu Zdroju „Urządze-

nia energetyczne i oświetlenie” dla kupców z województwa podkarpackiego. Analogiczne konferencje zrealizowano 27-28 maja:
w Polichnie dla kupców z woj. łódzkiego i mazowieckiego oraz
w Ustroniu dla grupy uczestników z regionu śląskiego. Maj zakończył się szkoleniem z zakresu energetyki cieplnej zrealizowanym
w Jastrzębiu-Zdroju dla kupców z pobliskich miejscowości. Analogiczne szkolenia miały miejsce w czerwcu dla województw podkarpackiego, łódzkiego i śląskiego.
Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186 lub pod nr tel. 32/4789018.

Szkolenie w ramach projektu „Ekologia w handlu – co o tym wiesz”

Uczestnicy szkolenia

Włodzimierz Pietras

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.
Zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem, z panią Agnieszką Sienkiewicz.
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Wakacyjne promocje w Cezalu
Firma Cezal to jeden z czołowych dystrybutorów sprzętu i asortymentu medycznego na Podkarpaciu, Lubelszczyznie, w Małopolsce i na Śląsku. Zaopatruje apteki, domy pomocy społecznej, szpitale, sklepy medyczne, hurtownie i klientów indywidualnych.
Cezal stale pracuje nad poszerzeniem asortymentu, aby stworzyć
kompleksową ofertę produktów dla sektora medycznego, poprawić
jakość życia pacjentów oraz osób starszych. Zaopatruje w sprzęt
rehabilitacyjny i sprzęt medyczny klientów indywidualnych oraz
instytucje.
Credo firmy to posiadanie w ofercie produktów o najwyższej
jakości w możliwie najszerszym wyborze, niezależnie od tego czy
są one dla dużego odbiorcy czy pojedynczego pacjenta. Misją firmy jest stworzenie kompleksowej oferty oraz zapewnienie klientom wygody i łatwości zakupów. Dotyczy to zarówno odbiorców
prywatnych, jak i profesjonalistów – studentów medycyny, lekarzy
i pielęgniarek.
W odpowiedzi na oczekiwania klientów Cezal organizuje „Dni
sprzedaży promocyjnej”, które mają na celu zachęcenie do robienia
zakupów. Nabywcy produktów na „wybrany” towar otrzymują rabaty. Celem tej akcji jest przyciągnięcie klienta, zachęcenie go do
zakupów a w perspektywie budowania jego lojalności. Firma stara się, aby podczas promocji półki w salonie były zawsze pełne, zaś
duży wybór towaru obejmował zarówno produkty promocyjne, jak
i pozostałe, tak droższe jak i tańsze. Silna pozycja Cezalu sprawia, że
jest w stanie zagwarantować bezpłatny dowóz artykułów do domu
pacjentów. Ponadto współpraca z firmami transportowymi zapewnia hurtową sprzedaż produktów na terenie całego kraju.

RABAT 5 % na wybrane towary*

w miesiącach lipiec i sierpień 2014
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW W NASZYCH SKLEPACH
NA TERENIE ŚLĄSKA I PODKARPACIA
Śląsk:
Sklep nr 1 Katowice ul. Wojewódzka 23
Sklep nr 3 Katowice ul. Le Ronda 65
Sklep nr 5 Bielsko Biała ul. 1-go Maja 45/47
Sklep nr 6 Bytom ul. Batorego 16
Sklep nr 9 Gliwice ul. Nowy Świat 1
Sklep nr 10 Tarnowskie Góry ul.Okrzei 1
Pracownicy Cezalu mają nadzieję, że promocje, które organizują
będą wpływać na współpracę z klientami, a profesjonalna obsługa
i szeroki asortyment produktów medycznych w atrakcyjnych cenach
bardziej zwiąże ich z firmą.
Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Jolanta Darłak
Małgorzata Bizoń
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Podkarpackie:
Sklep Rzeszów ul.Boya-Żeleńskiego 5
Sklep Rzeszów ul. Zamkowa 13

Nasz Sklep szkoli pracowników
sklepów własnych
PSH Nasz Sklep dba zarówno o przygotowanie nowych pracowników, jak i podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących. Szkolenia to sposób na zwiększanie zaangażowania personelu, co prowadzi do poprawy efektywności
całej organizacji biznesowej.
Każdy nowo zatrudniony otrzymuje Przewodnik Pracownika, który
ukazuje nie tylko strukturę GK Specjał, ale także zawiera szereg cennych
informacji dotyczących spraw kadrowych, BHP oraz codziennej pracy.
Uczestniczy też w cyklicznych warsztatach szkoleniowych z zakresu
prawidłowej obsługi klienta.
Realizowane są także programy rozwojowe wśród kadry już współpracującej z firmą.
Pracownicy o największym potencjale są przygotowywani do obejmowania coraz wyższych stanowisk i przejmowania większej odpowiedzialności. Dzięki temu z wyprzedzeniem można zaplanować następstwa na kluczowych stanowiskach nie zaburzając organizacji pracy firmy.
W marcu 2014 roku PSH Nasz Sklep rozpoczął cykl szkoleń skierowanych do pracowników sklepów własnych w Rzeszowie. Do programu
rozwojowego na stanowisko kierownika zmiany zostało wytypowanych
8 pracowników.
W ciągu dwóch miesięcy każda z osób uczęszczała na spotkania

uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania zmianą w sklepie spożywczym. Uczestnicy mieli przydzielonych indywidualnych trenerów. W ciągu pierwszego miesiąca kursanci zostali zaznajomieni
z systemem operacyjnym PC Market. Drugi miesiąc nauczający
przeznaczyli na kurs racjonalnego gospodarowania towarami. Odbywały się także spotkania grupowe, w których uczestnicy wraz z
trenerami ćwiczyli zadania z delegowania oraz motywacji.
Każdy etap kończono egzaminem. Jeszcze podczas trwania
szkolenia 2 pracowników awansowało na stanowisko kierownika
zmianowego.
Planowane są kolejne cykle szkoleniowe dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności na stanowisku lidera stoiska mięsnego, kierownika zmiany lub kierownika sklepu.
Barbara Sroka

ludzie kwartału

EWELINA LUBECKA

Pracuje w dziale handlowym Hurtowni Farmaceutycznej PZL Cezal od 7 lat. Prowadzi branżę
farmaceutyczną, czyli zaopatrzenie szpitali w leki, płyny infuzyjne i kontrasty. Cechuje ją rzetelność,
dokładność i sumienność, co z punktu widzenia zakresu jej obowiązków ma szczególne znaczenie –
na jej stanowisku błędy nie mogą się zdarzać. Dała się także poznać jako osoba uczciwa i koleżeńska,
na którą, jak wszyscy się przekonali, zawsze można liczyć. Koledzy i koleżanki zazdroszczą jej ciekawego i ekstremalnego hobby: długich wypraw motocyklowych po Europie.

JANUSZ PAWLINA
Od 18 lat jest przedstawicielem handlowym w rzeszowskim Specjale. Sumienny i skuteczny pracownik świetnie realizuje założone plany sprzedażowe. Lubiany przez kolegów. Interesuje go dobra
książka, sport, a w szczególności piłka nożna i siatkówka. Przełożeni podkreślają, że zawsze mogą na
niego liczyć i cieszą się, że mają go w swoim zespole.

Magdalena LEWICKA
W handlu pracuje już 19 lat i cały czas specjalizuje się w kategoriach nabiałowych. Odpowiada
w dziale zakupów tych produktów za negocjacje handlowe, realizację założonych planów, prowadzi
analizy rynku, a także współpracuje z handlowcami w zakresie sprzedaży. Praca to przede wszystkim
jej pasja, a dopiero później obowiązek. Interesuje się także psychologią, muzyką – gra na gitarze,
z przyjemnością lubi pograć w siatkówkę.
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Łucznicza pasja Wojtka Tokarza

Strzela w dziesiątkę
Łucznictwem zainteresował się właściwie przypadkowo i to całkiem niedawno, bo przed niespełna rokiem. Dzięki synowi, który tę dyscyplinę
sportową uprawia w Szkolnym Klubie Sportowym Piast 25. Nieoczekiwanie pojawiła się i pasja i pierwsze sukcesy…
Wojtka Tokarza znają w Specjale wszyscy.
Dyrektor ds. Zakupów w Centralnym Dziale
Zakupów. Jeden z filarów firmy, znany i lubiany również poza nią, z szerokimi kontaktami
w branży. Słynie z umiejętności negocjacyjnych, dużej empatii i zdolności analitycznych.
Zawsze interesował się muzyką i fotografią,
jednak od roku jego prawdziwą pasją stało się
łucznictwo.

Koordynacja i odporność

Długo można by wymieniać zalety tej dyscypliny sportu, jej różnorodność od łucznictwa
tradycyjnego poczynając, poprzez łucznictwo
sportowe, zaś na bloczkowym, z wykorzystaniem przed kilkudziesięciu laty opracowanego
systemu naciągu cięciwy, kończąc. Wojciech
Tokarz podkreśla, że jest to dyscyplina pozwalająca na miłe i aktywne spędzanie wolnego
czasu. Poprawia sprawność fizyczną, koordynację wzrokowo-ruchową, jak i odporność na
stres. Tym bardziej, iż uprawianie tego sportu
możliwe jest zarówno w okresie zimowym
(w hali sportowej) oraz okresie letnim (na
otwartym powietrzu). Dystans z jakiego odbywa się strzelanie uzależniony jest od wieku łuczników, zaawansowania oraz miejsca
odbywania treningów. Początkujący adepci
łucznictwa sportowego rozpoczynają treningi
z dystansu 10m i wraz z poprawą umiejętności dystans ten jest zwiększany. W przypadku
konkurencji halowej docelowym dystansem
łuczników jest 18m, a strzelania odbywają się
do potrójnych tarcz o średnicy 20 cm. Podczas
zawodów na otwartym powietrzu, strzelanie
eliminacyjne odbywa się na dystansach krótszych 30 m, 50 m do tarcz o średnicy 80 cm
oraz długich 60m (tylko kobiety), 70 m oraz
90 m (tylko mężczyźni) do tarcz o średnicy
122 cm. Pojedynki finałowe rozgrywane są na
dystansie 70m systemem pucharowym.

Nieoczekiwany sukces

Pan Wojtek zainteresował się tą aktywnością w sierpniu zeszłego roku, jak to często
bywa dość przypadkowo. Jego syn trenuje
i działa w rzeszowskim klubie łuczniczym SKS
Piast 25 funkcjonującym przy Szkole Podstawowej nr 25 od 20 lat. Od początku istnienia
prowadzi szkolenie w dyscyplinie – łucznictwo. Przez klub przewinęło się kilkaset dzieci
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i młodzieży z terenu Rzeszowa i jego okolic.
Wspaniała praca trenerska Jana Szeligi i jego
żony Marii – olimpijki z Moskwy, wielokrotnej mistrzyni Polski, medalistki mistrzostw
Europy – zaowocowała wieloma medalami
nie tylko na torach krajowych. Obecnie Klub
szkoli 30 zawodników w sześciu kategoriach
wiekowych zarówno w łukach klasycznych, jak
i bloczkowych. Jest wielokrotnym organizatorem ogólnopolskich i okręgowych zawodów.
Spotkanie uznanych trenerów i pierwsze
treningi zaraziły Wojtka Tokarza pasją, której
sam u siebie się nie spodziewał. Tym bardziej,
iż szybko pojawiły się pierwsze sukcesy. Podczas regionalnych zawodów w Brzozowie, na
które namówili Pana Wojtka inspirujący trenerzy, o sukcesie nawet nie marzył. A tu II
miejsce!

Nasze Pasje

Brzozów jako wolny strzelec 5.10.2013

Bezbłędnie trafia w cel

Wynik pierwszych zawodów stał się kolejnym bodźcem do dalszej pracy nad sobą
i swoimi umiejętnościami. I tak rozpoczęła
się przygoda, która trwa po dzień dzisiejszy.
Jak na prawdziwego strzelca przystało pojawił
się upór i żelazna dyscyplina treningowa. Na
efekty nie trzeba było czekać długo. Pan Wojtek szybko zaistniał w ogólnopolskich klasyfikacjach i jeżdżąc na kolejne zawody zajmował
wysokie miejsca. I tak: w grudniu zeszłego
roku zajął II miejsce na regionalnych zawodach w Jarosławiu, w lutym 2 razy II miejsce
na halowych memoriałach w Jedliczu i Dąbrowie Tarnowskiej. Wyniki zawodów pozwoliły
wystartować w marcu b.r. na Halowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych
w Żywcu, gdzie rywalizując m.in. z kadrą narodową zajął III miejsce i otrzymał tytuł drugiego wicemistrza Polski na 2014 r.
Jak widać Wojciech Tokarz posiada prawdziwy talent i stanowi poważną konkurencję
dla pozostałych zawodników. Świetnie łączy
swoje zainteresowania pozazawodowe z pracą. Strzelectwo daje mu spokój i wyciszenie.
Uczy cierpliwości i koncentracji. Dzięki temu
potrafi namierzyć cel w negocjacjach i trafiać
w dziesiątkę! Bo prawdziwa pasja, jak sam
mówi, „jest jak dobra książka, którą warto
przeczytać.”
Sebastian Katlewski
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2 miejsce w Dąbrowie Tarnowskiej 03.2014

Wojciech Tokarz podczas zawodów

3 miejsce Mistrzostwa Polski ON Żywiec 29.03.2014

Agencje Ochrony Specjał

Twój pewny partner w biznesie
GK Specjał to nie tylko branża FMCG. W ramach Grupy prężnie działają również firmy świadczące usługi w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa. Są wszędzie tam, gdzie życzy sobie klient.

W strukturach GK Specjał działają spółki
dedykowane specjalnie do świadczenia usług
ochrony: PPHU Specjał Sp. z o.o., Nasz Sklep
Sp. z o.o., Arma Krosno Sp. z o.o., Arma Service Sp. z o.o. Pakiet świadczonych przez
nie usług bezpieczeństwa obejmuje: fizyczną
ochronę mienia, zabezpieczenie imprez masowych, projektowanie i montaż nowoczesnych
systemów zabezpieczenia technicznego, serwis i konserwację systemów, zabezpieczenia
przeciwpożarowe, monitoring ze wsparciem
grup Interwencyjnych, GPS pojazdów, konwojowanie wartości pieniężnych…
Do wykonywania usług personel dobierany jest wyjątkowo rzetelnie, gdyż wiadomo,
że także pracownicy ochrony stanowią wizytówkę firmy Klienta. A jego potrzeby są traktowane indywidualnie, zaś wszelkie sprawy
związane z usługą zleceniodawca może
kierować do dedykowanego mu
opiekuna. Potencjał agencji
ochrony GK Specjał
to 20 lat doświad-

czenia, polisa ubezpieczeniowa 17.000.000
zł i wysoka ulga we wpłatach na PFRON. To
także profesjonalny personel – ok. 2000 osób
w ochronie, systematyczna kontrola i nadzór
nad jakością usług oraz dedykowany kierownik ochrony dostępny dla klienta przez 24
godziny na dobę. Firma oferuje także dodatkowe usługi outsourcingowe, takie jak drobne prace porządkowe, obsługa kotłowni itp.
Z usług agencji ochrony korzysta już ponad
2500 klientów.
Agencje Ochrony Specjał są już nie tylko
liderem na rynku lokalnym, ale stały się ogólnopolską firmą świadczącą usługi związane
z bezpieczeństwem. Są jednak nie tylko dostawcą oferty, lecz partnerem wspierającym
biznesy swoich klientów. Indywidualnym podejściem oraz szeroką opieką posprzedażną
zyskują coraz liczniejsze grono zadowolonych
klientów, którzy otrzymują sprawdzone procedury, dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania, a co za tym idzie usługi najwyższej
jakości.
Pakiet usług jest bowiem dobierany w zależności od potrzeb i możliwości finansowych
klienta z zachowaniem najwyższych standardów. Jako doświadczony partner biznesowy, Agencje Ochrony Specjał zanim
przystąpią do złożenia oferty
i świadczenia usługi, oceniają istniejący system ochrony,
wskazują

jego najsłabsze punkty i przedstawiają propozycję nowych rozwiązań. Mając za sobą 20
lat doświadczenia w branży ochrony są wiarygodnym i stabilnym partnerem.
Zapraszamy do współpracy.
Izabela Zych
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Dziękujemy!!!
Z całego serca w imieniu Fundacji Specjał i jej podopiecznych dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali nam 1% podatku
za rok 2013 !!! Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa wsparciu będziemy
mogli pomóc większej ilości chorych dzieci.
Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego przelewu kwoty 1 % poinformujemy Państwa o kwocie którą zebraliśmy. Dołożymy wszelkich starań, aby ofiarowane przez Was środki zostały wykorzystane wyłącznie
na wsparcie dla potrzebujących dzieci.
Informujemy również, iż na stronie internetowej Fundacji Specjał
www.fundacjaspecjal.pl zamieszone zostało sprawozdanie finansowe
oraz merytoryczne za rok 2013. Zainteresowanych zapoznaniem się
z rozliczeniem naszej działalności zapraszamy do odwiedzenia strony.
Pragniemy, aby nasza fundacja mogła odpowiedzieć na każdą prośbę o wsparcie, ale do tego potrzebujemy środków finansowych.
W ubiegłym roku przekazaliśmy 13 tys. zł dla naszych podopiecznych. Kolejne zapomogi trafiły już w bieżącym roku do potrzebują-

cych dzieci. W ostatnich miesiącach pomogliśmy m.in. niepełnosprawnemu ruchowo Adasiowi, któremu dofinansowaliśmy zakup
podnośnika domowego, Amelce sfinansowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Szklarskiej Porębie. Mamy pod stałą opieką kilkoro dzieci, które wspieramy poprzez stały zwrot kosztów leczenia.

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć Fundację darowizną prosimy o
wpłaty na konto:
FUNDACJA SPECJAŁ
BPS Bank O/Rzeszów
numer konta: 66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.
Nr KRS: 0000373138
Aneta Mucha
Katarzyna Smęt

