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z Krzysztofem toKarzem

pRezesem GK specjał

CZAS
OPTYMALIZACJI

pansji naszych sieci franczyzowych na tereny, na których dotychczas 
nie funkcjonowały zwiększają się nasze możliwości dystrybucyjne na 
coraz to nowych obszarach.

Czyli oznacza to, że dla Grupy franczyzowy detal stał się szczególnie 
ważnym elementem jej funkcjonowania?

Oczywiście, że tak. Już teraz dysponujemy ponad 4000 placówek 
franczyzowych, zaś do roku 2017 chcielibyśmy mieć ich nawet 10 ty-
sięcy pod szyldami Nasz Sklep i Delikatesy Premium w ramach spółki 
Nasz Sklep oraz Livio i Sieć 34 w spółce LD Holding. Będzie to efekt  
zarówno rozwoju organicznego, drogą pozyskiwania nowych partne-
rów detalicznych, jak i poprzez akwizycje. Potężne zaplecze detaliczne, 
z którym współpracujemy coraz ściślej jest zarówno dla nas, jak i po-
szczególnych sklepów gwarancją, że oferta proponowana konsumento-
wi będzie spełniała jego oczekiwania zarówno cenowe, jak i jakościo-
we. A to dla obu stron będzie ważnym elementem zachowania konku-
rencyjności rynkowej. Takie partnerstwo w dużej skali jest ważne dla 
wszystkich części GK Specjał. Dlatego też dążymy do tego, aby coraz 
więcej sklepów jeszcze ściślej się z nami wiązało. Zakładamy więc, że 
wśród tych 10 tysięcy sklepów aż 1500 będzie funkcjonowało w ramach 
twardej formy franczyzy.

Jakie są Pana zdaniem najważniejsze zadania dla firmy na najbliższe 
miesiące i lata?

Rozwój firmy, o którym wspominam, wymaga z jednej strony konty-
nuacji tych projektów jakie realizujemy od ponad 2 lat w ramach Grupy, 
z drugiej zaś  intensyfikacji zadań, które właśnie rozpoczynamy. Konty-
nuacja to przede wszystkim budowa oferty asortymentowej i projekty 
tłuszczowo-nabiałowy, alkoholowy, a obecnie także rybny oraz działa-

Dobiega końca bogaty w wydarzenia rok 2014. Jaki był on dla Grupy 
Kapitałowej Specjał?

Z pewnością bardzo pracowity, ale i naznaczony sukcesami. Ko-
nieczna była przecież implementacja przejętej pod koniec poprzed-
niego roku spółki LD Holding, realizowaliśmy program rozwoju  
i unowocześniania zaplecza logistycznego firmy, nadal budowaliśmy 
ofertę asortymentową i to nie tylko jeśli chodzi o tłuszcze, nabiał,  czy 
alkohol, ale i inne kategorie produktów – przystępujemy przecież do 
tworzenia oferty rybnej. Było więc sporo zadań i to zadań o charak-
terze w  dużej mierze inwestycyjnym. Mimo to dzięki wysiłkowi całej 
załogi udało się nam osiągać coraz lepsze wyniki finansowe i rzeczo-
we. Mamy już prawie 70 tys. m2 powierzchni magazynowej w całym 
kraju, w tym niemałą część  powierzchni chłodniczej. Dysponujemy 
flotą blisko 420 samochodów. Zatrudnienie wzrosło do prawie 4200 
osób. Przewiduję, że tegoroczne obroty firmy sięgną nawet 1,3 mi-
liarda złotych. Gdy spojrzymy na skalę wzrostu naszej sprzedaży 
hurtowej w ciągu ostatnich lat to poza rokiem 2013, kiedy to wzrost 
ten wynosił 7 proc. (wielu wówczas o takim tylko marzyło), mamy 
do czynienia ze wzrostami dwucyfrowymi, zaś w tym roku przekro-
czymy 20 proc.  Rośnie, mimo tylu inwestycji, rentowność firmy. Być 
może nie całkiem spełnia ona oczekiwania, jednak tendencja jest na 
obecnym etapie naszego rozwoju najistotniejsza.  Tak więc mijający 
rok uznać należy za udany, a być może i przełomowy w historii firmy.

Uruchamiacie wciąż nowe oddziały?

Rzeczywiście oddanie do użytku oddziałów w Białymstoku i Go-
leniowie oraz cross docków w Olsztynie, Chojnicach, Bydgoszczy  
i Poznaniu zapewnia nam w pełni ogólnopolski charakter Grupy. Przy 
obecnym zapleczu logistycznym jesteśmy w stanie obsłużyć każdego 
klienta w każdym zakątku kraju. A po przejęciu LD Holding oraz eks-
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nia wzmacniające pozycję poszczególnych oddziałów firmy w całym kraju. Jednak 
aktualnie jednym z najważniejszych priorytetów wydaje się nam uzyskanie jeszcze 
korzystniejszych niż dotychczas warunków handlowych. To ważne zarówno dla 
nas, jak i naszych partnerów detalicznych. Wszyscy musimy bowiem zachować 
konkurencyjność rynkową, a jednocześnie zapewnić sobie wystarczający poziom 
rentowności. A to bez współpracy z dostawcami osiągnąć byłoby bardzo trudno. 
Dlatego też intensyfikujemy działania mające na celu wypracowanie wspólnie  
z producentami takich kontraktów, które będą sprzyjały rozwojowi tego rynku. 
Sądzę, że są tu jeszcze spore rezerwy. Tym bardziej, iż staramy się optymalizować 
naszą ofertę handlową.

Czy nie sądzi Pan, że wraz z tak szybkim i spektakularnym rozwojem firmy ko-
nieczna byłaby jej restrukturyzacja, wzmocnienie finansowe, nowa organizacja?

Jesteśmy wciąż na etapie budowy silnego organizmu gospodarczego. Dla reali-
zacji naszych celów musimy się oczywiście posiłkować kapitałem zewnętrznym.  
Nie musi się to jednak wiązać ze zmianami w strukturze grupy, bowiem kapitał 
ten pozyskujemy głównie drogą kredytu bankowego. A pozycja firmy jest na tyle 
mocna, że warunki tego kredytu mamy bardzo korzystne. Tak więc dla zasilenia 
zewnętrznego restrukturyzować firmy nie ma po co. Podobnie jest w przypadku 
bieżącego funkcjonowania firmy. Naszym zadaniem jest w tej chwili optymalizacja 
wszystkich procesów związanych z działalnością Specjału. Optymalizacja oferty  
i poprawa warunków handlowych, optymalizacji funkcjonowania logistyki, gdzie 
koszty można bardzo wyraźnie obniżyć, lepsze wykorzystanie innych zasobów. W 
ramach takich działań chcemy uzyskać zdecydowanie wyższą marżę i nie sądzę, 
aby rewolucja organizacyjna była tu nieodzowna.

W kierownictwie Specjału pojawiają się nowi ludzie!

Dobrych managerów nigdy dosyć. Rzeczywiście uzupełniliśmy kierownictwo 
firmy o dwie osoby bardzo doświadczone na rynku hurtowym i detalicznym, 
znane jeszcze z czasów ich pracy na rzecz Grupy Emperia. To Dariusz Bożek, 
jeden z twórców sieci Groszek, który zajmował się będzie u nas franczyzą,  
a w szczególności jej twardą odmianą oraz Marek Wesołowski, który obejmuje 
funkcję naszego dyrektora handlowego. Nie ukrywam, że bardzo liczę na ich 
wiedzę, kompetencje i samodzielność.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czego życzyłby Pan z tej okazji zarówno 
sobie, jak i firmie oraz pracownikom?

Poza standardowymi życzeniami zdrowia i pomyślności przede wszystkim tego, 
aby ziściły się nasze plany rozwojowe, umacniała pozycja firmy na rynku, zaś efek-
ty finansowe, jakie uzyskamy,  przekładały się na lepsze życie każdego z naszych 
pracowników.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski
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Jakie jest miejsce Specjału wśród Państwa 
partnerów handlowych? 

GK Specjał od lat jest ważnym partnerem 
handlowym Colian. Firma ma ugruntowaną 
pozycję w gronie najważniejszych graczy na 
rynku, co stwarza znakomite warunki do dal-
szego rozwoju naszej współpracy.

Dystrybucja  to nie tylko proste „zakup 
– sprzedaż”, ale także szeroko rozumiane 
współdziałanie producenta z dystrybutorem  
Czy GK Specjał spełnia Państwa oczekiwa-
nia jako partner także w działaniach pro-
mocyjnych i współpracy finansowej? 

Strategia promocyjna realizowana przez 
naszą firmę opiera się na działaniach tzw. 
„komunikacji 360 stopni”, mających na celu 
budowę i rozwój silnych marek produkto-
wych. Naszym priorytetem jest dotarcie do 
shoppera w kompleksowy sposób, tak aby 
przełożyło się to na wybór naszego produk-
tu. Realizujemy jednocześnie profesjonalne 
wsparcie związane z pełną obsługą klienta. 
Patrząc na kierunek działań rozwojowych 
Specjału, jesteśmy przekonani, że są one 
spójne z kierunkiem naszych działań promo-
cyjnych.

Czy fakt, że obie firmy, jak wiele polskich 
przedsiębiorstw powstałych po 1989 r., mia-
ły podobną drogę rozwoju, ma wpływ na 
Państwa współpracę? Tym bardziej, że dzia-
łaliście w opozycji do międzynarodowych 
koncernów. 

Colian wśród swych wartości wymienia 
profesjonalne podejście do biznesu, przeja-
wiające się m.in. w partnerskiej współpracy. 
Od wielu lat takie relacje łączą nas z GK Spe-
cjał, co daje nam obopólne korzyści i zwięk-
sza szansę dobrej współpracy w nadchodzą-
cych latach.    

Colian umieszcza swoje produkty w róż-
nych kanałach dystrybucji detalicznej. Czy 
Pana zdaniem, jeszcze głębsza konsolidacja 
firm obsługujących tradycyjny kanał sprze-
daży, byłaby z punktu widzenia Pana firmy 
korzystna? 

Konsolidacja to nieuchronny kierunek 
zmian, zwłaszcza dla mocno rozdrobnionego 
polskiego rynku FMCG. Aktywna działal-
ność firmy Specjał doskonale potwierdza de-
terminację w realizacji strategii umacniania 
swojej pozycji rynkowej. Jest nam szczególnie 
miło w tym przypadku, gdyż mamy zaszczyt 
współpracować z wiarygodnym partnerem, 
który dodatkowo reprezentuje podobne sta-
nowisko w zakresie konsolidacji rynku. 

Posiadacie w swoim portfolio sporą liczbę 
marek z różnych kategorii. Czy planujecie w 
najbliższym czasie dalej rozbudować swoją 
ofertę także z myślą o tradycyjnej dystrybucji? 

Rozwój portfela marek firmy Colian jest 
jednym z priorytetów. Naszym celem jest 
wsparcie najsilniejszych marek z jednocze-
snym wprowadzaniem nowych, unikato-
wych i innowacyjnych produktów. Świado-

mie angażujemy się w kategorie z potencja-
łem rozwojowym, w których mamy znaczącą 
pozycję.  

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 
Czego mogą się spodziewać klienci od Grupy 
Colian? 

Colian, jak co roku, przygotował specjal-
ną edycję słodyczy na Boże Narodzenie,  
w tym ciekawe, odnowione linie produkto-
we. Postawiliśmy na wysoko rotujące znane  
i lubiane produkty sztandarowych marek fir-
my - Goplana, Solidarność, Jutrzenka oraz 
Jeżyki. Bogata i różnorodna oferta obejmuje 
produkty dedykowane dzieciom i dorosłym, 
które dostępne są w opakowaniach ze świą-
tecznym motywem oraz w standardowej sza-
cie graficznej. Proponujemy szeroki wachlarz 
czekolad, pralin, czekoladek, cukierków, 
trufli, galaretek, bakalii w czekoladzie, cia-
stek oraz figurek, które łączy wysoka jakość 
i wyborny smak. Produkty sprawdzą się jako 
przekąska podczas spotkań z najbliższymi,  
a także słodkie i eleganckie upominki pod 
choinkę, w pracy i w domu. Mogą stanowić 
gotowy pomysł na prezent lub jego znako-
mite uzupełnienie. Konsumenci mają do 
wyboru produkty wysokiej jakości w wielu 
formatach podania i na różnych poziomach 
cenowych.

Obie firmy będą wkrótce obchodzić 
ćwierćwiecze działalności. Jubileusz wart 
wspólnych działań i życzeń. Jakich? 

Ćwierćwiecze działalności to doskonała 
okazja do podsumowań. Zarówno Specjał, 
jak i Colian, mają na swoim koncie wiele 
sukcesów. Za sprawą konsekwencji, rzetel-
ności, profesjonalizmu i wysokiego poziomu 
realizowanych działań, są cenionymi oraz 
wiarygodnymi partnerami. Wypracowa-
ły wysokie i ugruntowane pozycje rynkowe  
z potencjałem do ich dalszego umacnia-
nia. Życzę naszym spółkom dalszego dyna-
micznego rozwoju i kolejnych lat bogatych 
w liczne powody do satysfakcji i gratulacji. 
Jednocześnie wyrażam nadzieję na dalsze, 
równie profesjonalne relacje w przyszłości  
i współpracę, która przyczyni się do spełnienia 
oczekiwań naszych klientów i konsumentów.

Witold Nartowski

PROFESJONALIZM 
I PARTNERSKA WSPóŁPRACA

Rozmowa z 
Janem Kolańskim, 
prezesem zarządu 
Colian Holding SA
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CO ZRObILIŚMY, CO PLANUJEMY…

Druga ogólnopolska konferencja organizowana przez GK 
Specjał, lidera branży FMCG z polskim kapitałem, odbyła się 
23 października w Warszawie. Konferencja była podsumo-
waniem ostatnich miesięcy działalności Grupy oraz jasno 
określiła wizję jej rozwoju. 

Perspektywa 2017
Jednym z głównych celów GK Specjał na najbliższe lata jest osiągnięcie licz-

by ponad 10000 sklepów w formatach franczyzowych grupy do 2017 roku.  
W tej liczbie w ramach twardej franczyzy ma funkcjonować ponad 1500 
placówek. Aktualnie liczba placówek skupionych w sieciach franczyzowych 
grupy (m.in. Nasz Sklep, Delikatesy Premium Nasz Sklep, Sezam oraz Livio) 
przekroczyły już cyfrę 4000. 

Zoptymalizować asortyment
Specjał, polski lider FMCG,  skupia swoje działania na  optymalizacji asor-

tymentu poprzez zmniejszenie liczby indeksów w poszczególnych katego-
riach asortymentowych z 20 do 14 tys. Asortyment ten ma być dostosowany 
do planogramów w sieciach franczyzowych i sklepach własnych. Zlikwido-
wane będą  indeksy słabo rotujące, a producenci, którzy nie będą wspierać 
działań marketingowych grupy, muszą się liczyć z usunięciem ich produktów. 

Grupa  zrealizuje ambitne cele poprzez rozwój organiczny oraz przeję-
cia. Synergia sieci franczyzowych skupionych wokół Naszego Sklepu oraz 
LD Holdingu, przejęcia  sieci handlowych, zarówno sklepów własnych, jak  
i franczyzowych oraz inwestycje w twardą franczyzę to najważniejsze elemen-
ty strategii firmy. Rozważana jest również perspektywa partnerstwa strate-
gicznego. 

Logistyka i wyniki
Specjał posiada potencjał logistyczny pozwalający na ekonomiczną obsługę 

partnerów różnej wielkości. Posiada zasoby logistyczne oraz wieloletnie do-
świadczenie rynkowe pozwalające na efektywną ekonomicznie obsługę nawet 
najmniejszych  sklepów. Tylko w pierwszej połowie br. logistyka GK Specjał 
zrealizowała 271 tys. dostaw, dowożąc 93 tys. ton towarów i wykonała 38,5 tys. 
transportów, co oznacza 300 transportów dziennie.

Przewiduje się, że pod koniec bieżącego roku Specjał to: 4280 pracowni-
ków, 20 tys. obsługiwanych sklepów, flota 420 samochodów, niemal 70000 
mkw. powierzchni magazynowych oraz roczne obroty sięgające kwoty ponad 
7 mld złotych (o 2,5 mld zł więcej niż w 2013 r.). Po kilku latach prac nad 
restrukturyzacją firmy rentowność Specjału to obecnie 0,67 proc., a zarząd 
firmy chce, by ten wskaźnik szybko przekroczył wartość 1 proc. 

Grupa przedstawiła także imponujące na tle branży wzrosty dynamiki 
sprzedaży do ponad 22 proc. w roku bieżącym, zaś estymacja na 2015 r. prze-
widuje  21%. Wzrosty te są wynikiem dużej sprawności w realizacji projek-
tów rozwojowych i sprzedażowych nowych kategorii, w tym doświadczenie  
w sprzedaży produktów o wysokiej specjalizacji. 

Maciej Czerwiński

KONFERENCJA GK SPECJAŁ



6 61/2014

Największy, ale nie nadrzędny

W strukturze Grupy Kapitałowej Specjał 
jej rzeszowski oddział zajmuje miejsce szcze-
gólne. Nie tylko dlatego, że jego adres jest 
tożsamy z miejscem pracy zarządu Grupy,  
a prezesa Tokarza można spotkać  na co dzień.  
Nie dlatego też, iż obsługuje przede wszystkim 
klientów z Podkarpacia, czyli w dużej mierze 
tych, którzy byli także pierwszymi klientami 
Specjału u progu jego działalności. Wyjątko-
wość  oddziału rzeszowskiego polega na tym, 
że oferuje on klientom bardzo bogaty i zróżni-
cowany asortyment produktów w rozmaitych 
kategoriach, a jego obroty należą do najwyż-
szych w Grupie. 

Dyrektor Sławomir Złamaniec przestrzega 
jednak przed postrzeganiem jego oddziału 
jako swoistego wzorca dla kolegów z innych 
regionów kraju, a tym bardziej traktowania 
go jako oddziału-matki dla pozostałych czę-
ści Grupy Kapitałowej. – Funkcjonujemy na 
identycznych, równorzędnych zasadach jak po-
zostałe oddziały firmy.  Ze względów historycz-
nych jesteśmy z pewnością najwięksi, jednak 
nie oznacza to, że pozostali muszą się na nas 

wzorować. Wszyscy staramy się funkcjonować 
jak najefektywniej i korzystamy z doświadczeń 
pozostałych – podkreśla dyrektor Złamaniec.

Asortyment na miarę potrzeb

Oferta rzeszowskiego oddziału Specjału to 
ponad 5200 produktów ogólnospożywczych 
i napojów i blisko 2200 produktów alkoholo-
wych. To tu zaczęto przed kilku laty wdrążać 
do sprzedaży alkohole i dzięki temu oddział 
dysponuje wyjątkowo bogatym asortymen-
tem tych produktów. Podobnie jest z nabia-
łem, którego w ofercie jest około tysiąca po-
zycji. A kiedy przed ponad 7 laty w struktury 
Specjału weszła spółka Franco specjalizująca 
się w dystrybucji produktów rybnych i ryb 
mrożonych, oferta oddziału rzeszowskiego 
została uzupełniona o ponad 1800 kolejnych 
produktów. Fakt posiadania przez Franco 
powierzchni chłodniczej oraz mrożącej spo-
wodował, że możliwe stało się uzupełnienie 
asortymentu także o mrożonki nie tylko ryb-
ne oraz produkty dla  działu HoReCa. 

Optymalizacja oferty

Tak szeroka oferta asortymentowa rzeszow-
skiej części Specjału powoduje, że jego obroty 
należą do największych w Grupie i sięgają  na-
wet 20 milionów miesięcznie. Jacek Marć, szef 
działu zakupów podkreśla jednak, że obec-
nie, podobnie jak cała firma, oddział stara 
się optymalizować asortyment znajdujący się 
w magazynach. – Chcemy zrezygnować z tych 
pozycji asortymentowych, które najsłabiej rotu-
ją i nie cieszą się uznaniem naszych klientów. 
Nie ukrywamy też, iż niemałe znaczenie przy 
tym przeglądzie naszej oferty mają także wa-
runki handlowe, jakie nam oferują producenci. 
Nie będziemy za wszelką cenę utrzymywać tych 
produktów, których nie będziemy mogli naszym 
odbiorcom zaoferować na korzystnych także 
dla nich warunkach handlowych. Sądzę, że  
w wyniku podejmowanych obecnie działań 
nasza oferta asortymentowa zmaleje o około 
10 proc. Jednak pozostała część będzie lepiej 
zaspokajała oczekiwania naszych partnerów 
detalicznych – opowiada Jacek Marć.

Zmiany asortymentowe są oczywiście reali-
zowane wspólnie z centralnym działem zaku-

SPECJAŁ ODDZIAŁ RZESZóW

SIEDEMDZIESIąT 
TRANSPORTóW DZIENNIE

Rzeszowski oddział Specjału to bez wątpienia jeden z liderów Grupy. Doskonale dopasowana do potrzeb 
odbiorców oferta oraz sprawne dostawy są gwarancją nie tylko utrzymania jego pozycji na podkarpackim 
rynku, ale i dalszego wzrostu.

Jacek Marć, szef Centralnego Działu Zakupów
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pów Grupy. Jednak podobne zasady  oddział 
wdraża w przypadku tej niewielkiej części 
zakupów o charakterze lokalnym dokonywa-
nych głównie dla potrzeb oddziału rzeszow-
skiego. Dlatego w programie optymalizacji 
oferty handlowej aktywnie uczestniczy także 
ośmiu specjalistów oddziału odpowiedzial-
nych za zakupy na poziomie lokalnym.

Liczba klientów wciąż rośnie

 Bogata oferta asortymentowa to jednak 
nie wszystko. Najważniejsza jest rosnąca baza 
partnerów detalicznych. Oddział obsługuje 
około 2500 klientów w promieniu blisko 100 
km od Rzeszowa. A to oznacza, że działa nie 
tylko na terenie Podkarpacia, ale sięga też 
po województwa lubelskie i świętokrzyskie,  
a nawet małopolskie. Odbiorcami są nie tylko 
detaliści zrzeszeni z sieciach franczyzowych 
Specjału, ale także wiele sklepów funkcjonu-
jących w pełni samodzielnie, lub zrzeszonych  
w innych sieciach handlowych. Warto tu wy-
mienić takich partnerów jak jasielska firma 
MPM, FRAC, sieć Jubilatka, czy sieci zrzeszone  
w grupie zakupowej Passa, która posiada łącz-

nie kilkadziesiąt dużych placówek spożyw-
czych. – Jednak ponad 50 proc. naszej sprze-
daży przypada na sklepy zrzeszone w sieciach 
franczyzowych Specjału, a wiec działających 
pod szyldami Nasz Sklep i Delikatesy Premium. 
Na naszym terenie nie ma jeszcze praktycznie 
rzecz biorąc sklepów należących do LD Hol-
ding, chociaż być może w najbliższych latach 
się to zmieni. My jesteśmy przygotowani na ro-
snącą liczbę odbiorców, dążymy jednak do tego, 
aby byli to partnerzy o dobrej kondycji finanso-
wej  – kontynuuje Sławomir Złamaniec. 

Obsługa coraz lepsza
Klienci oddziału rzeszowskiego obsługi-

wani są przez 35 przedstawicieli handlowych. 
Osiemnastu specjalizuje się w produktach 
ogólnospożywczych i nabiałowych, cztery 
osoby w alkoholach, zaś 11 w mrożonkach  
i produktach rybnych. Dwójka jest oddele-
gowane do obsługi działu HoReCa. Dyrektor 
Złamaniec podkreśla, że są to pracownicy  
o dużym doświadczeniu oraz  wiedzy o po-
trzebach i oczekiwaniach klientów Specjału. 
To ważne, bowiem są dzięki temu w stanie 
wesprzeć współpracujących ze Specjałem de-

talistów w ich codziennej działalności.
Przewidywany dalszy wzrost liczby od-

biorców możliwy jest dzięki stałej poprawie 
zaplecza logistycznego firmy. Rzeszowski od-
dział Specjału wyjątkowo sprawnie korzysta 
z nowych możliwości logistycznych i trans-
portowych – Implementacja programu uno-
wocześniania tej części działalności Specjału 
przebiegła tu właściwie bez zakłóceń. Udało 
się nam uniknąć wpadek, jakie były udziałem 
niektórych naszych kolegów. Rozbudowane  
i nowoczesne zaplecze transportowe, w połowie 
własne, w połowie wynajęte umożliwia nam 
ekspediowanie dziennie blisko 70 transportów 
z towarem dla naszych partnerów. Sprawnie 
dostarczana i odpowiadająca potrzebom klien-
tów dostawa jest dla nas gwarancją, że nasza 
pozycja na rynku będzie się nadal umacniać – 
podsumowuje Sławomir Złamaniec.

Witold Nartowski

od lewej: szef Centralnego Działu Zakupów Jacek Marć, 
Sławomir Złamaniec dyrektor oddziału Specjał w Rzeszowie, 
Alou Traore dyrektor zakupów w Rzeszowie
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Podobnie jak w roku ubiegłym zaprezentowana oferta skierowana 
była do klientów wszystkich oddziałów Specjału, a dodatkowo posze-
rzona została o prezentację firm branży motoryzacyjnej. To największa 
ogólnopolska impreza targowa, której organizatorem jest Grupa Kapi-
tałowa Specjał wraz z sieciami franczyzowymi zrzeszającymi już ponad 
4000 sklepów (w spółkach Nasz Sklep oraz LD Holding). Specjalna 
oferta targowa, super rabaty, najlepsze promocje, smaczne degustacje 
przygotowane m.in. przez firmy Prymat, Unilever, McCormick, pokaz 
umiejętności barmańskich przygotowany przez Henkel & Co, pokaz 
baristów ze Strauss Cafe Poland,  konkursy wraz z atrakcyjnymi nagro-
dami niespodziankami, możliwość bezpłatnego skorzystania z symu-

XVII MIĘDZYNARODOWE TARGI 
bIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA ZA NAMI

Ponad 230 wystawców wzięło udział w XVII Międzynarodowych Targach Specjał biznes 
Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 2014. Odbyły się one  12 i 13 listopada 2014 r. w 
Regionalnym Centrum Sportowo- Widowiskowym w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10 
na ponad 7 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. 

latorów jazdy samochodem ciężarowym czy dachowania to wszystko 
czekało na zwiedzających Targi. 

Wzorem lat ubiegłych zwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań i konsultacji medycznych przygotowanych przez Centra Me-
dyczne MEDYK i MEDICOR. 

W pierwszym dniu targów w godzinach od 10:15 do 16:30 w sześciu 
blokach tematycznych odwiedzający targi, po wcześniejszej rejestracji, 
mogli wziąć udział w konferencjach medycznych. Zwieńczeniem pierw-
szego dnia targowego była uroczysta Gala, podczas której wręczone zo-
stały statuetki i wyróżnienia ufundowane przez Prezydenta Miasta Rze-
szowa, Wojewodę Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Pod-

ATRAKCJI NIE  bRAKOWAŁO
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karpackiego, przyznane przez Jury XVII Międzynarodowych Targów  
w kategorii biznes, żywność i medycyna, statuetki Złoty Specjał oraz Zło-
te Medale. Atrakcją wieczoru był koncert Adama Asanova wraz z zespo-
łem „Projekt Bałkanica”. W trakcie bankietu odbyła się licytacja prac rze-
szowskich artystów na rzecz Fundacji Specjał. Wszystkie prace znalazły 
nabywców, a uzyskana ze sprzedaży prac kwota zasiliła konto fundacji.    
Jak co roku swoim patronatem Targi objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, 
Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, In-
spektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Honorowy 
Konsul Ukrainy, Honorowy Konsul Słowacji, Honorowy Konsul Nie-
miec, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Podkarpacka Okręgo-

wa Izba Aptekarska.  Tegoroczni partnerzy Targów to: Grupa Sagier, 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacki Klub Biznesu, 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Centrum Medyczne MEDYK oraz 
Centrum Medyczne MEDICOR.  Patronami medialnymi wydarzenia 
zostali: Dziennik Super Nowości, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 
TVP Rzeszów, Magazyn Handel, Życie Handlowe, Wiadomości Han-
dlowe, Poradnik Handlowca. 

Katarzyna Dobosz

NAGRODZONE HASŁA SPECJAŁ NA TARGACH  

Specjału nie omija kto biznes swój rozwija

biznes-Żywność-Medycyna od Specjału się zaczyna

bądź ideałem,inwestuj ze Specjałem

Komfort życia (pracy) ze Specjałem został naszym ideałem

17 raz w Specjale Targi robią doskonale

Już 24 lata Specjał robi ci za brata
chroni, żywi i handluje i na Targach wypromuje
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Statuetki otrzymali:

Statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego 
w kategorii biznes: 
Grupa Maspex Wadowice w kategorii Targowy Lider Biznesu 
Hoop Polska Sp. z o.o. w kategorii Najciekawsza Promocja i Reklama Targowa 
Prima Poland Sp.  z o.o. w kategorii Najciekawsza Oferta Targowa

Statuetki Prezydenta Miasta Rzeszowa 
w kategorii Żywność: 
Sokołów S.A. w kategorii Targowy Lider Żywności 
Pepsico w kategorii Najciekawsza Promocja i Reklama Targowa 
Agros Nova Sp. z o.o. w kategorii Najciekawsza Oferta Targowa

Statuetki Wojewody Podkarpackiego 
w kategorii Medycyna: 
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w kategorii Targowy Lider Medyczny 
Linea sp. jawna w kategorii Najciekawsza Promocja i Reklama Targowa 
WS tech s.c. w kategorii Najciekawsza Oferta Targowa

Statuetki Złoty Specjał: 
Kompania Piwowarska S.A. w kategorii Produkt Roku 
Spółdzielnia MleczarskA Mlekpol w kategorii Debiut Roku 
Nestle Polska S.A. w kategorii Najlepsze Stoisko

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

Zwieńczeniem pierwszego dnia XVII Międzynarodowych Targów biznes-Żyw-
ność-Medycyna-Auto Flota była 12 listopada br. uroczysta Gala, podczas  któ-
rej wręczone zostały statuetki i wyróżnienia ufundowane przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa, Wojewodę Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, przyznane przez Jury Targów w kategorii biznes, żywność  
i medycyna oraz statuetki Złoty Specjał. 
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym projekcie mar-
ketingowym realizowanym przez naszą firmę. Tym razem laureaci będą mieli 
możliwość spędzenia niezapomnianych chwil w jednej z zaproponowanych de-
stynacji, jednak warunkiem jest realizacja targetu indywidualnego oraz targetów 
wycieczkowych zróżnicowanych pod kątem kosztów realizacji. 

Do Państwa decyzji pozostawiamy, czy będą to Stany Zjednoczone lub Nepal, 
weekendowy wyjazd w Polsce czy Sycylia. Każdy będzie mógł wybrać dla siebie 
ciekawy wariant.

Bardzo dziękujemy Państwu za zaufanie. Cieszymy się, że właśnie z nami 
odwiedzą Państwo te mniej i bardziej znane zakątki świata. Niewątpliwie i tym 
razem gwarantujemy Państwu super klimat, wspaniałe towarzystwo i niezapo-
mnianą przygodę. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygoto-
waną wspólnie z naszymi partnerami handlowymi. Życzymy realizacji targetów 
zakupowych z portfolio około 100 producentów biorących udział w akcji.

Jednocześnie informujemy, że laureaci z programu „Kopalnia Diamentów” 
już w styczniu 2015 będą mieli okazję zażywać kąpieli słonecznych na Kubie, 
a to dopiero początek wyjazdów konferencyjnych, które czekają nas w 2015 r.

Maciej Czerwiński 

30 zwycięskich produktów w konkursie Złoty Medal:

Aksam - Beskidzkie paluszki serowo- cebulowe 220 g
Aqua Futura Sp. z o.o. - Górski Potok plus tlen 1,5 l
Aqua Futura Sp. z o.o. - Górski Potok plus tlen 0,5 l
Bifix Wojciech Piasecki Sp. j. - Bifix premium żurawina 
z granatem herbata owocowa ekspresowa 20 x 2 g
Cukiernicza Spółdzielnia Roksana - Krówka mleczna strzyżowska 3 kg
Cukiernicza Spółdzielnia Roksana - Galaretka wielosmakowa w czekoladzie 2 kg
Delecta SA. - Owocowy Kubek - smak owoce leśne 30 g
Gomar Pińczów Sp. z o.o. - Sok ze świeżych pomidorów 300 ml
King Oscar Sp. z o.o. - Filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g
Kupiec Sp. z o.o. - Kasza jaglana 4 x 100 g
Kupiec Sp. z o.o. - Ciasteczka zbożowe kokosowe 50 g
McCormick Polska SA. - Suszone pomidory z czosnkiem i bazylią 15 g
McCormick Polska SA. - Przyprawa ziemniaczki szeryfa 20 g
Melvit SA. - Płatki pełnoziarniste jaglane 400 g
Melvit SA. - Mąka orkiszowa 1 kg
Nestle Waters Polska SA. - Nałęczowianka mineralna 1,5 l
Nutricia Polska SA. - Pouche Bobovita marchewka ziemniaczki wołowina 130 g
Nutricia Polska SA. - Pouche Bobovita brokuł ryż kurczak 130 g
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa - Ser Czarna Perła
Polmlek - Deser Fiko śmietanka czekolada orzech 120 g
PTC Sp. z o.o. - Hot dog z mięsem jelenia dla psów 60 g
PTC Sp. z o.o. - Cygaro z mięsa bażanta dla psów 55 g
Sokołów SA. - Słowianki parówki z fileta 170 g
Stock - Sznaps de luxe gruszka 24% 0,5 l
Stock - Żołądkowa gorzka czarna wiśnia 36% 0,5 l
Storck - Nimm2 śmiejżelki owocowe 100 g
Top Food - Sok kiki marchew-jabłko-banan 300 ml
Top Food - Napój energetyzujący Drift 250 ml
Wyborowa Pernod Ricard - Jacob’s creek classic moscato 0,75 l
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA. - Olej kujawski z ziołami - pomidory, 
czosnek, bazylia 250 ml

Wydarzeniu towarzyszył również zor-
ganizowany po raz pierwszy w roku ubie-
głym konkurs Złote Medale, do którego 
producenci biorący udział w Targach mogli 
zgłosić dwa produkty, poddając je ocenie 
Jury, w skład którego weszli przedstawicie-
le władz miasta i regionu. W tym roku 55 
producentów biorących udział w konkur-
sie zgłosiło 88 produktów, które ocenione 
zostały pod względem opakowania i jego 
atrakcyjności wizualnej i funkcjonalności, 
atrakcyjności cenowej oraz jakości produk-
tu. Na podstawie przyznanej punktacji wy-
łonionych zostało 30 laureatów z najwyższą 
ilością punktów, którzy oprócz pamiątkowe-
go medalu oraz certyfikatu nabywają prawo 
do używania znaku na wyróżnionych pro-
duktach oraz w materiałach reklamowych. 

Wszystkim laureatom nagród i wyróżnień 
jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Dobosz

bAJECZNA PRZYGODA
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Piszą o nas
ŻYCIE HANDLOWE – WRZESIEŃ 2014
Na str. 10 zamieszczony został news doty-
czący nowych otwarć sklepów w sieci LD 
Holding. Nowe placówki pod brandami Li-
vio funkcjonują w Olsztynie oraz w Nysie. 
Olsztyński sklep Livio Top należy do rodziny 
Wolińskich. Z kolei sklep w Nysie działa w 
formacie Livio Expres i zarządzany jest przez 
panią Renatę Bereźnicką. 

Na kolejnej stronie zamieszczona została 
informacja na temat trzech nowych placó-
wek pod szyldem Delikatesów Premium. 
Dwie nowo otwarte placówki działają na 
Podkarpaciu, jedna na Pomorzu. 

HANDEL – WRZESIEŃ 2014
W dziale Z rynku zamieszczona została in-
formacja na temat otwarcia przez Łódzką 
Spółdzielnię Spożywców „Społem” 130- me-
trowego sklepu sieci, której operatorem jest 
Specjał. Asortyment obejmuje ponad 4 tys. 
pozycji. To trzecia placówka Delikatesów 
Premium Nasz Sklep w Łodzi, a 14. w regio-
nie łódzkim.

ZDROWIE & URODA – 
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014
Na str. 47 zamieszczona została zapowiedź 
XVII Międzynarodowych Targów Medy-
cyna Zdrowie Uroda, które miały miejsce  
w dniach 12-13 listopada 2014 w Regional-
nym Centrum Sportowo-Widowiskowym. 

PORADNIK HANDLOWCA – 
LISTOPAD 2014
W dziale Aktualności przeczytamy o II ogól-
nopolskiej konferencji zorganizowanej przez 
GK Specjał 23 października br. Była ona pod-
sumowaniem ostatnich miesięcy działalności 
oraz określiła wizję dalszego rozwoju. Mocno 
podkreślanym głównym celem, jaki posta-
wiła sobie firma to osiągnięcie liczby ponad 
10 000 sklepów w formatach franczyzowych 
grupy, rozwój twardej franczyzy oraz ponad 
1 500 sklepów do końca 2017 r.

VIP BIZNES & STYL – 
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014 
Na str. 107 zamieszczona została reklama 
XVII Międzynarodowych Targów Biznes 
Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 
2014. Największa impreza wystawienniczo- 
handlowa w Polsce południowo-wschodniej, 
skupiająca na 7  000 m2 powierzchni wysta-
wienniczej pod 200 wystawców. Tegoroczna 
edycja poszerzona została o Auto Flotę – pre-
zentację firm branży motoryzacyjnej, ofe-
rujących zarówno samochody osobowe jak  
i dostawcze.   

PORADNIK HANDLOWCA – 
PAŹDZIERNIK 2014
W dziale Aktualności zamieszczona zosta-
ła informacja na temat plenerowej biesiady 
handlowej zorganizowanej przez Grupę Ka-
pitałową Specjał, która miała miejsce 5 wrze-
śnia br. na terenie Dworu Ostoya w Jasionce. 
Wydarzeniu towarzyszyła sprzedaż prac na 
rzecz Fundacji Specjał. Impreza składała się 
tradycyjnie już z dwóch części: handlowej 
oraz biesiadnej. Atrakcją wieczoru był pokaz 
sztucznych ogni. 

Na str. 152 zamieszczona została zapo-
wiedź XVII Międzynarodowych Targów Biz-
nes Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 
2014.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
WRZESIEŃ 2014
Na str. 18 w artykule zatytułowanym „Jak oni 
to zrobili” przedstawiono sylwetki założycieli 
trzech największych dystrybutorów FMCG i 
organizatorów franczyzowych sieci handlo-
wych, powstałe na Podkarpaciu lub stamtąd 
zarządzane. Wśród nich Krzysztof Tokarz, 
szef i twórca Grupy Kapitałowej Specjał. 
Na str. 29 w dziale Inwestycje zamieszczony 
został news dotyczący otwarcia trzecich De-
likatesów Premium w Łodzi. 

Na str. 31 mogliśmy przeczytać o nadcho-
dzących Targach Specjał zaplanowanych na 
12-13 listopada w Regionalnym Centrum 
Sportowo- Widowiskowym w Rzeszowie, 
przy ul. Podpromie 10, zaś na str. 79 zamiesz-

czona została reklama Targów z możliwością, 
poprzez sczytanie kodu QR, zapoznania się 
ze szczegółami największego wydarzenia 
handlowo-wystawienniczego w południowo- 
wschodniej Polsce.

HANDEL – PAŹDZIERNIK 2014
 W dziale „Z praktyki” – jaki wpływ wywarła 
modernizacja i zmiana szyldu na Delikatesy 
Sezam spółdzielcom w Strzyżowie. Dumą 
sklepu jest pieczywo z własnego wypieku 
oraz stoisko z mięsem i wędlinami, które 
obecny wygląd stoisko zyskało niedawno, 
po modernizacji w lutym br. Ostateczny 
efekt placówki to wynik kompromisu sieci  
i spółdzielni. Co najważniejsze, po zmianach 
klienci kupują więcej.

ŻYCIE HANDLOWE – 
PAŹDZIERNIK 2014
Na str. 14 w dziale Aktualności zamieszczo-
ny został news dotyczący uruchomienia 13 
września kolejnej placówki w formacie De-
likatesy Premium. Powstała ona w Ozorko-
wie przy ul. Nowe Miasto 8. Jest to już trzeci 
sklep w formacie premium w tym mieście,  
wszystkie należą do Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców PSS Ozorków. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
PAŹDZIERNIK 2014
Na str. 18 zamieszczona została informacja 
na temat biesiady handlowej zorganizowanej 
w Rzeszowie oraz Balu Kupców Dolnoślą-
skich i Opolskich.

Na str. 32 zamieszczony został news doty-
czący rozwoju sieci Livio przez LD Holding, 
liczącej na koniec sierpnia 160 sklepów. Od 
marca br. jest to wzrost o 30 placówek. Naj-
bardziej dynamiczny przyrost można było 
zaobserwować na Dolnym Śląsku, gdzie 
umowy zawarło 25 sklepów.

Na kolejnej stronie zamieszczony został 
news dotyczący otwarcia Delikatesów Pre-
mium w Ozorkowie. Sieć Nasz Sklep Delika-
tesy Premium liczy 161 placówek.

Katarzyna Dobosz
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Piszą o nas

Oprogramowanie eHurtownia gwarantuje bardzo wysoki poziom ob-
sługi kontrahentów, a szeroka funkcjonalność aplikacji zapewnia m. in.: 
•	 prezentację aktualnej oferty dystrybutora w sposób kompletny i zin-

dywidualizowany;
•	 składanie zamówień przez całą dobę, 7 dni w tygodniu oraz natych-

miastowe potwierdzenie złożonego zamówienia;
•	 wymianę dokumentów drogą elektroniczną (zamówienia, faktury 

oraz inne komunikaty);
•	 translację formatów i struktury pliku zgodnie z wymogami jego ad-

resata. (brak ręcznego przepisywania dokumentów);
•	 wgląd w historię wymienianych dokumentów oraz możliwość gene-

rowania analiz i raportów;
•	 możliwość przeprowadzania zindywidualizowanych akcji marketin-

gowo-reklamowych (banery reklamowe, pakiety, programy lojalno-
ściowe, itp.).

Korzyści dla klienta:
•	 Intuicyjna, prosta obsługa programu
•	 Szybka informacja o statusie realizacji zamówienia
•	 Dostęp do oferty 24 h na dobę, 365 dni w roku
•	 Nowości, promocje – pełny wgląd w indywidualne warunki
•	 Zwiększenie sprzedaży poprzez lepsze zaopatrzenie sklepu
•	 Integracja z programem magazynowo sprzedażowym na wielu 

płaszczyznach
•	 Wymiana dokumentów w formie elektronicznej
•	 Oszczędność czasu przeznaczonego na składanie zamówień
•	 Szerokie możliwości personalizacji
•	 Swoboda dostępu: online, offline i mobile
•	 Kontrola płatności

Korzyści dla Specjału:
•	 Gwarantowana dostępność oferty u klient               
•	 Automatyzacja procesów zamówień i obsługi sklepów
•	 Przesunięcie nakładów pracy na zamawiających
•	 Kierowanie indywidualnej oferty dla sklepów
•	 Podniesienie jakości obsługi i standaryzacja procesów
•	 Znaczny wzrost skuteczności promocji i reklamy
•	 Współpraca z przedstawicielami dostawców
•	 Kompletne narzędzie do obsługi różnorodnych grup klientów
•	 Redukcja kosztów pośrednictwa, optymalizacja logistyki
•	 Rozwiązanie zweryfikowane przez rynek

Grupa Kapitałowa Specjał oczekuje, że to rozwiązanie wpłynie na  
wzrost obrotów.

Michał Kowalski

STRATEGICZNA UMOWA 
SPECJAŁU Z INFINITE
Grupa Kapitałowa Specjał podpisała w październiku strategiczną 
umowę z firmą Infinite dostarczającą nowoczesne rozwiązania 
informatyczne dotyczącą stosowania systemu eHurtownia.  
Obecnie to rozwiązanie funkcjonuje w ponad 15 tys. sklepów. 

Loteria promocyjna „Zakupowy Szał” jest jednym z wielu narzędzi 
wspierania sprzedaży, jakie PSH Nasz Sklep wraz z LD Holding ofe-
ruje swoim klientom, czyli tradycyjnym sklepom detalicznym. Projekt 
wspiera tym samym rozwój sklepów i buduje przewagę konkurencyjną 
na lokalnym rynku. Dzięki loterii promocyjnej placówki franczyzowe 
tych sieci zyskały szeroką reklamę w ogólnopolskim radiu, prasie oraz 
mogą skutecznie budować lojalność konsumentów. 

Akcja rozpoczęła się 1 października 2014 r, a zakończy się 31 mara 
2015 r. Aby wziąć udział w loterii wystarczy zrobić zakupy za zaled-
wie 10 zł, przy czym wśród zakupionych towarów muszą się znaleźć 
co najmniej dwa z listy produktów promowanych, w jednym z 4000 
sklepów uczestniczących w akcji. Podzielona jest na sześć edycji, w cią-
gu których zmieniać się będą produkty uprawniające do uczestnictwa  
w loterii. W sumie do wygrania jest 100 100 nagród.

Już w pierwszym miesiącu trwania loterii wydano ponad 20  000 
upominków i 5 głównych nagród w postaci wysokiej jakości Smart-

„ZAKUPOWY SZAŁ”

PIERWSZE NAGRODY W RĘKACH KONSUMENTóW

fonów Samsung Galaxy S III oraz Tabletów Samsung Galaxy Tab 4. 
Szczęście uśmiechnęło się m.in. do:  Pani Heleny z Rzeszowa, Pani 
Joanny z Gaci, Pana Krzysztofa z Dzierążni.

Kacper Hadrian 

Prowadzona w sklepach sieci Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam oraz placówkach Nasz Sklep, Nasz Sklep 
Express, Livio i Sieć 34 loteria „Zakupowy Szal” spotkała się z ogromnym uznaniem klientów. Już w pierwszym 
miesiącu jej działania wydano ponad 20 tysięcy nagród i upominków.
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W Ulanowie na Podkarpaciu 20 września 
roku  miało miejsce otwarcie Delikatesów 
Premium  pani Grażyny Małek. Sklep znaj-
duje się w starej zabytkowej kamienicy , któ-
rej pomieszczenia na parterze powiększono 
i zamieniono na sklep spożywczy. W sklepie 
wdrożono wszystkie standardy Premium. 
Detalistka już planuje otwarcie kolejnego 
sklepu w tym formacie.

W tym samym dniu w oddziale łódzkim 
miało miejsce otwarcie Delikatesów Pre-
mium pani Marzanny Krasoń w miejsco-
wości Kleszczów. W ciągu tygodnia sklep 
przeszedł gruntowny remodelling , który za-
chwycił nie tylko klientkę, ale przede wszyst-
kim klientów sklepu, którzy licznie przybyli 
na otwarcie.

Tydzień później otwarty został kolejny 
sklep, tym razem w Łodzi przy ul. Czechosło-
wackiej. Placówka należy do PSS Łódź. Sklep 
nastawiony jest na sprzedaż świeżej żywno-
ści, więc piękne stoiska przygotowane zgod-
nie ze standardami  Premium kuszą  świeży-
mi wędlinami, warzywami czy nabiałem.

Na początku  października w  oddziale To-
maszów ruszył sklep Ksawerego Michniaka 
„Delfin”. Lokal przeszedł gruntowny remont, 
został powiększony oraz ustawiony zgodnie 
z nowym projektem. W sklepie wdrożono 
stoiska standardowe, a dodatkowo właściciel, 
który wcześniej specjalizował się  w sprzeda-
ży ryb i mrożonek, postanowił wprowadzić 
do oferty  również świeże mięso i wędliny. 

W tę samą sobotę w oddziale Gdańsk,  
w miejscowości Ryjewo otwarta została ko-
lejna placówka w formacie Premium na 
Pomorzu. Na otwarcie przygotowano licz-
ne promocje i atrakcje dla klientów, którzy 
tłumnie odwiedzali sklep od samego rana. 

Delikatesy Premium  firmy Anmar ruszy-
ły 18 października w Radymnie. Sklep został 
na nowo ustawiony, a towary podzielono na 
grupy asortymentowe. Usunięto ze sklepu 
stare regały magazynowe i uporządkowano 
aleje między gondolami. Dzięki czemu sklep 
wrażenie większego, stał się przejrzysty i ja-
sny, na co w pierwszej kolejności zwracali 

DELIKATESY PREMIUM 
NIE ZWALNIAJą TEMPA

uwagę klienci przybywający na otwarcie.
Gminna Spółdzielnia w Domaradzu uru-

chomiła 25 października wspólnie ze spół-
ką Nasz Sklep drugi sklep w formacie Pre-
mium w miejscowości Golcowa. Placówka 
otrzymała nową wizualizację zewnętrzną, 
wewnątrz przeszła  gruntowny remodellig, 
ponieważ na powierzchni 100m2 funkcjo-
nowała wcześniej jako sklep ladowy. Otwar-
ciu towarzyszyły liczne promocje, konkursy  
i degustacje.

W tym samym dniu w Strzyżowie ru-
szyły drugie już w tym formacie Delikatesy 
Sezam. Sklep został powiększony o część 
magazynową, w celu powiększenia stoiska 
mięsno-wędliniarskiego, które obecnie mie-
rzy  7,5 m długości. Wstawiono nowe meble 
oraz na nowo został ułożony towar zgodnie 
z zasadami merchandisingu. Delikatesy Se-
zam w Strzyżowie w swojej ofercie posiadają 
również pieczywo oraz wypieki słodkie, jak 
również produkty garmażeryjne własnej pro-
dukcji. W nowym roku razem z GS Strzyżów 
ruszą  kolejne trzy sklepy w tym formacie.

W październiku w sklepie GS Gomunice 
oraz w placówce przejętej od sieci Kefirek w 
Krakowie wprowadzono standardy Delikate-
sów Premium. Zaprojektowanono nową or-
ganizację sklepów obejmującą przyjazne dla 
klientów ustawienie regałów oraz  podział to-
waru na grupy asortymentowe.  W celu pod-
niesienia jakości obsługi  personel sklepów 
przed otwarciem został przeszkolony  z zasad 
merchandisingu oraz obsługi  programu PC 
Market. Ekspedientki dostały również firmo-
we ubrania z logo Premium i Sezam.

W sobotę 8 listopada uroczyście otwarto 
Delikatesy Premium w Sztumie. Liczący 100 
m2 powierzchni handlowej sklep położony 
jest w dzielnicy domków jednorodzinnych 
i oferuje blisko 4500 pozycji asortymento-
wych. W dniu otwarcia tradycyjnej sprze-
daży towarzyszyła degustacja wędlin, ciasta  
i słodkich wafelków oraz konkursy w których 
klienci otrzymywali atrakcyjne nagrody.

Kamila Tarsa

W ciągu zaledwie miesiąca na terenie całego kraju ruszyło kilkanaście placó-
wek handlowych pod szyldem Delikatesy Premium. Poniżej prezentujemy 
niektóre z nich.
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KIERUNEK: NOWOCZESNA, TWARDA 
FRANCZYZA

Tradycyjny dał radę
Ktoś kiedyś podzielił polski rynek FMCG 

na dwa kanały: nowoczesny i tradycyjny. 
Uczestnikami tego pierwszego były hiper-
markety, supermarkety i dyskonty zachod-
nich koncernów. W tym drugim pozostały 
polskie, tradycyjne sklep bez wsparcia kapi-
tałowego i bez know-how. Przewidywano, 
że do 2005 roku co czwarty sklep tradycyjny 
przestanie istnieć. Dla wielu polskich firm 
dystrybucyjnych to był impuls do podjęcia 
działań, których głównym celem była kon-
solidacja i organizacja polskiego handlu. 
Inicjatywa wychodziła z poziomu samych 
detalistów albo hurtowni FMCG, którzy dla 
swoich partnerów zaczęli organizować róż-
nego rodzaju oferty współpracy zaczynając 
od grup zakupowych, poprzez różnego ro-
dzaju programy marketingowo-lojalnościo-
we, kończąc na mniej lub bardziej zorganizo-
wanych sieciach franczyzowych. 

Nowe wyzwania
Ku zaskoczeniu wielu uczestników rynku, 

a zwłaszcza producentów produktów mar-
kowych, dzisiejsza rzeczywistość wygląda 
zupełnie inaczej. Skończyła się moda na za-
kupy w hipermarketach, nadal dynamicznie 
rozwijające się dyskonty zamieniają się w su-

permarkety,  ale co najważniejsze polski ry-
nek tradycyjny przetrwał gwałtowne zmiany. 
Rozwój franczyzy uchronił tradycyjny han-
del przed negatywnymi skutkami ekspansji 
obcego kapitału i rozwoju tzw. „nowoczesne-
go handlu”.

 Dzisiaj największym zagrożeniem dla ro-
dzimego kupca są przede wszystkim dyskon-
ty,  ale coraz bardziej realnym konkurentem 
stają się sklepy polskich właścicieli świado-
mych zmian i gotowych na inwestycje we 
własny biznes. I właśnie ci drudzy poszukują 
oferty nowoczesnej franczyzy i uczciwych re-
lacji biznesowych z silnym partnerem. 

Nie tylko warunki handlowe
Obecnie nowoczesna oferta franczyzowa 

to nie tylko pakiet warunków handlowych 
i gazetka promocyjna. Nowoczesna fran-
czyza to profesjonalne wsparcie biznesowe 
w każdym obszarze działalności sklepu. To 
nowoczesna technologia, zintegrowany sys-
tem informatyczny, instrumenty finansowe, 
szkolenia, świadome zarządzanie ofertą skle-
pu, dynamiczny marketing i kompetentna 
pomoc operacyjna w bieżącej pracy sklepu. 
Kluczową kwestią w działalności sklepów 
są warunki zakupu i dostaw – współpraca 
z dostawcami gwarantującymi dostępność 

potrzebnego asortymentu i najwyższą jakość 
serwis. 

Tworzymy nowoczesny model fran-
czyzy

Doświadczenie, osiągnięcia i potencjał 
naszych sieci franczyzowych zrzeszonych  
w spółkach PSH Nasz Sklep SA i LD Hol-
ding SA oraz wsparcie jednego z najwięk-
szych dystrybutorów w Polsce spółki Specjał 
daje ogromne możliwości w realizacji tak 
ambitnych projektów, jak stworzenie nowo-
czesnego modelu franczyzy, który będzie od-
powiedzią na potrzeby świadomych kupców  
i zapewni Grupie Kapitałowej Specjał silną 
pozycję na polskim rynku.

Chcemy wykorzystać sklepy własne jako 
poligon doświadczalny, sklepy wzorcowe, 
miejsce szkoleń struktur własnych i franczy-
zobiorców. W GK Specjał będziemy rozwijać 
nowoczesną franczyz pod znakami Delikate-
sy Premium i Livio Top. Ekspansja nowocze-
snej franczyzy będziemy realizowana dwu-
torowo: bezpośrednio z rynku niezależnego 
i konkurencyjnego oraz poprzez ewolucję 
zrzeszonych sklepów w obecnie działających 
formułach franczyzowych.

Dariusz Bożek

Proces konsolidacji polskiego, tradycyjnego handlu nadal trwa i będzie coraz bardziej dynamicznie 
postępował w kierunku wzmacniania współpracy między właścicielami sklepów i organizatorami sieci.
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OFERTA LD HOLDING 
CORAZ POPULARNIEJSZA

W wielkopolskim Sączkowie w gminie 
Przemęt Ewa Karwatka uruchomiła kolejną 
placówkę Livio. To już czwarty sklep deta-
listki, zaś drugi, który prowadzi wspólnie  
z córką Esterą. Samoobsługowa placówka  
o powierzchni sprzedaży 90 m2 oferuje blisko 
4 tys. pozycji asortymentowych. Bogata ofer-
ta, także produktów świeżych, oraz atmosfera 
sklepu powodują, że mimo wiejskiego cha-
rakteru placówki i jej niewielkiej powierzchni 
klienci chętnie korzystają z jej usług. Zakupy 
dokonywane są przy dźwiękach muzyki, dzię-
ki której klienci czują się tutaj doskonale.

Warunki, jakie stwarza detalistom LD 
Holding, wsparcie zapewniane przez fran-
czyzodawcę bez żadnych kosztów oraz nie 
ograniczanie ich swobody decyzji spowodo-
wały, że tylko w Wielkopolsce działa już 241 
sklepów pod szyldami Livio i Sieć 34. Od po-
czątku tego roku do oddziału poznańskiego 
sieci przyłączyło się 60 sklepów.

Zainteresowanie detalistów udziałem w sieciach franczyzowych GK Specjał wyraźnie rośnie. Szczególnym uzna-
niem cieszą się szyldy należące do LD Holding – kolejne sklepy Livio ruszyły 24 października br.

Ale nie tylko Wielkopolska pochwalić się 
może intensywnym przyrostem liczby pla-
cówek w sieciach LD Holding. W oddziale 
kieleckim obejmującym swoim zasięgiem 
Świętokrzyskie oraz po części województwa 
śląskie, lubelskie i podkarpackie działa już 
114 sklepów, zaś na przyłączenie czekają trzy 
kolejne. 24 października uruchomiony został 
w Motkowicach sklep Macieja Kucharczyka. 
Właściciel zdecydował się na wejście do for-
matu Livio Top. Placówka liczy bowiem około 
200 m2 powierzchni. Oferta to ponad 4 tys. 
pozycji asortymentowych. Franczyzodaw-
ca wyposażył sklep w sprzęt IT oraz system 
sprzedażowy. Wykonana została wizualizacja 
wewnętrzna i zewnętrzna. Dzięki tym zabie-
gom oraz bogatej ofercie Livio Macieja Ku-
charczyka staje się najpopularniejszym skle-
pem w gminie Imielno, na terenie której leżą 
Motkowice.

Mariusz Michalczyk

W ramach projektu kupcy otrzymują całkowicie bezpłatnie specja-
listyczną pomoc w zakresie umiejętności obniżania kosztów funkcjo-
nowania sklepu poprzez redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej  
i cieplnej oraz segregację odpadów. Zgłosiło się 167 firm, z których 120 
zostało zakwalifikowanych do  udziału w projekcie. Firmy te zarządza-
ją  160 sklepami, które otrzymują wsparcie w postaci szkoleń i specjali-
stycznego doradztwa. 

Do końca października zrealizowano doradztwo dla 28 firm. Nasi do-
radcy odwiedzili te firmy,  dokonali niezbędnych pomiarów, przeanali-
zowali dokumentację techniczną i możliwości obniżenia kosztów. Przy-
gotowali dla właścicieli (bezpłatnie) raporty rekomendujące możliwe do 
wprowadzenia zmiany.  Czterech przedsiębiorców, którzy zastosowali się 
do rad doradców, już zgłosiło wymierne efekty wprowadzonych rozwią-
zań. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 r.

Oprócz szkoleń w ramach wyżej wspomnianego projektu LD Holding 
S.A. oferuje szeroki wachlarz szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej 
GK Specjał oraz pracowników i właścicieli sklepów należących do sieci Nasz 
Sklep i Livio. W najbliższym czasie odbędą się 2 jednodniowe szkolenia:
•	 3.12.2014 r. „ Segregacja i utylizacja odpadów w świetle ustawy  

o Ochronie Środowiska”, miejsce szkolenia:  Hotel Amelia w Iwoni-

czu Zdroju. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  20.11.2014 r.
•	 9.12.2014 r. „Obowiązki kadry kierowniczej firm handlo-

wych – aktualne przepisy Prawa Pracy, miejsce szkole-
nia:  Willa Kolor w Ustroniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 
dnia  25.11.2014 r.

W przygotowaniu są już kolejne szkolenia:
•	 „Trening szefa” – 3 etapowe szkolenie z zakresu zarządzania 

sklepem obejmujące: motywowanie pracowników, delegowa-
nie zadań, negocjacje kupieckie.

•	 „Profesjonalny sprzedawca” – szkolenie dla pracowników  
z zakresu efektywnej obsługi klienta

•	 „Merchandising” – szkolenie z zakresu zasad ułożenia towaru 
i efektywności ich zastosowania

•	 „Przygotowanie przedsiębiorstw do kontroli i udział w po-
stępowaniu kontrolnym prowadzonym przez: PIP, Sanepid, 
Straż Pożarną, Nadzór Budowlany itd.”

•	 Kurs operatora wózków widłowych
•	 Bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Iwona Mądry

LD HOLDING SZKOLI I DORADZA!
LD Holding wciąż doskonali swoją ofertę i szuka możliwości wsparcia franczyzobiorców na różnych płaszczyznach. 
Jednym z takich działań jest prowadzony obecnie projekt, na którego realizację  firma uzyskała  dofinansowanie z 
funduszy Unii Europejskiej. 
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Ideą Targów było przedstawienie pełnej i różnorodnej oferty pro-
duktów dostępnych w łódzkim oddziale, który proponuje klientom 
ponad 7,5 tys. indeksów. Nic więc dziwnego, iż na Jesiennych Tar-
gach obecni byli producenci wiodących firm FMCG w Polsce, któ-
rzy przygotowali specjalnie na ten dzień wyjątkowe oferty handlowe 
i promocyjne. Umożliwiło to osiągnięcie największej sprzedaży od 
początku istnienia łódzkiego oddziału.

Targi odwiedziło ok. 1000 klientów, którzy mogli skorzystać  
z ofert 96 producentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska takich firm jak m.in. Grupa Maspex, Agros Nova, Mondelez, 
Colian, Włoszczowa, które odnotowały najlepszą sprzedaż. Ciekawą 
ofertę handlową przygotowały również firmy branży alkoholowej, 
gdzie zwiększony wzrost sprzedaży odnotowała firma Carlsberg.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Targów,  
w tym w szczególności wystawcom, klientom oraz pracownikom.

Aneta Kiełczyńska

REKORDOWY 
KATALOG TARGOWY
Prawie 1800 klientów, 80 producentów oraz rekordowa 
sprzedaż – oto bilans XII edycji Katalogu Targowego, 
corocznego przedsięwzięcia marketingowego oddziału 
w Czeladzi.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku wspólnie z producenta-
mi zdecydowaliśmy o kontynuowaniu corocznej akcji odsprzedażowej 
w formie Katalogu Targowego. W tym roku okres działania Katalogu 
obejmował  dwie pierwsze dekady października. I jak co roku padł ko-
lejny rekord sprzedaży. Stało się tak dzięki atrakcyjnej i bogatej ofercie 
przygotowanej przez producentów, jak i dzięki niesłabnącemu zainte-
resowaniu taką formą promocji kupców z rejonu Śląska, Podbeskidzia 
i Częstochowy. 

Klienci szczególnie korzystali z ofert przygotowanych przez firmy 
Mondelez, Nestle, Unilever, Maspex i Prymat. Wyróżnić należy za re-
kordową sprzedaż również producentów alkoholi Sobieski i Stock oraz 
w nabiale Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol z Grajewa. 

Bazując na doświadczeniach lat poprzednich oraz tegorocznej edycji 
możemy śmiało stwierdzić, że również w następnym roku przygotuje-
my specjalne oferty, które zostaną zamieszczone w kolejnej edycji Ka-
talogu Targowego. 

Marek Bydłowski

SPECJAŁ SPEŁNIA 
MARZENIA!

W październiku krakowski oddział Specjału zaproponował 
swoim klientom skorzystanie z katalogu „Jesienne Specjał-y”. 
Znani producenci chętnie zadeklarowali chęć uczestnictwa w tej 
akcji promocyjnej, która trwała do końca miesiąca. Klient, który 
dokonał największych zakupów z oferty katalogowej otrzymywał 
nagrodę – niespodziankę ufundowaną przez oddział krakowski 
Specjału. Ponadto kilkunastu partnerów handlowych oddziału 

zostało wyróżnionych okolicz-
nościowymi dyplomami oraz 
nagrodami, które chyba na 
długo zapadną w ich pamię-
ci. Całość akcji podsumował 
bankiet, który odbył się 21 li-
stopada. Uczestniczyli w nim 
najlepsi klienci, pracownicy 
oddziału oraz uczestniczący w 
przedsięwzięciu producenci. Na 
bankiecie nie zabrakło atrakcji, 
a nagrody wręczał Krzysztof To-
karz, Prezes GK Specjał.

Bartłomiej Rupikowski

ODDZIAŁ ŁóDZKI: NIEUSTAJąCE 
PASMO SUKCESóW….
W dniu 18 października przy ul. Zakładowej 99 w Łodzi odbyły się III Jesienne Targi łódzkiego oddziału GK Specjał. 
Podobnie jak poprzednie zorganizowane zostały w siedzibie oddziału, w części wystawienniczej magazynu. 

III JESIENNE TARGI W ŁODZI
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Firmy doskonale wyeksponowały zarów-
no dobrze już znane produkty całoroczne, 
jak i nowości, a także bogaty i różnorodny 
asortyment świąteczny. W przestronnej, 
wypełnionej po brzegi sali królowały firmy 
słodyczowe, takie jak Vobro, Millano, IDC 
Polonia czy Kruger. Kupujących przyciągnęły 
wyjątkowe, szczególnie w dniu wystawienni-
czym, promocje zaoferowane przez poszcze-
gólne firmy biorące udział w tym wydarzeniu 
handlowym.Po części handlowej zaproszeni 
goście biesiadowali przy akompaniamencie 
zespołu „Meffis” z Hrubieszowa. 

Takie spotkania handlowe mają swój od-

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

NARPOL DOŁąCZA DO SPECJAŁU

W restauracji „Arkadia” w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 14 listopada 
jesienna  biesiada Handlowa zorganizowana przez tomaszowski oddział 
Specjału.  W jednodniowej imprezie wzięło udział ponad 70 wystawców  
z branży FCMG oraz liczne grono klientów.

bIESIADA HANDLOWA W TOMASZOWIE LUbELSKIM

dźwięk nie tylko w ilości zamówień, ale tak-
że wpływają na zacieśnianie więzi pomiędzy 
klientami i wystawcami oraz pracownikami 
naszej firmy. W efekcie  możliwe jest lepsze 
poznanie wspólnych oczekiwań,  co przynosi 
owoce w dalszej współpracy. 

Dziękujemy wszystkim za udział i zaanga-
żowanie oraz zapraszamy na kolejną biesiadę 
wiosną…

Monika Misztal
Fot. Jacek Stepuch

Narpol to działająca od ponad 20 lat firma 
specjalizująca się przede wszystkim w dys-
trybucji piwa, wina i wódki oraz napojów 
bezalkoholowych. Oferując około 1200 pozy-
cji asortymentowych odnotowywała roczne 
obroty rzędu 15-16 milionów złotych. Dys-
ponując liczącą ponad 1500 m2 powierzchnią 
magazynową Narpol współpracuje z klienta-
mi nawet w promieniu 60 km od Tomaszowa 
Lubelskiego. – Obecnie będziemy mogli stać 
się na tamtejszym rynku w pełni komplek-
sowym dostawcą. Posiadając dwa oddziały i 
asortyment poszerzony o całą grupę alkoholi 

o wiele lepiej obsłużymy nasze sieci franczy-
zowe – podkreśla Robert Drak, dyrektor ds. 
rozwoju rynku w Specjale.

Pogranicze wschodniego Podkarpacia  
i Lubelszczyzny to ten rejon, gdzie rozwój 
sieci franczyzowych spółki Nasz Sklep nabrał 
sporego przyspieszenia, więc powiększenie 
możliwości obsługi sklepów jest niezwykle 
istotne. Dla całej grupy współpraca z Narpo-
lem oznacza także wyraźne zwiększenie łącz-
nych obrotów z tytułu sprzedaży alkoholu.

Maciej Czerwiński

Kolejny podmiot podjął współpracę z  GK Specjał. Spółka Narpol z Narola 
nieopodal Tomaszowa Lubelskiego zwiększy możliwości obsługi klientów 
w tym rejonie. 

Od lewej. Adam Gmiterek – prezes zarządu NARPOL, 
Ryszard Gmiterek – wiceprezes zarządu NARPOL. 
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TARGI 
„MEDYCYNA–ZDROWIE–URODA”

bogata oferta
Targi  cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, bowiem pojawiły się 

na nich stoiska najlepszych firm medycznych na rynku. Odwiedzali je nie 
tylko pracownicy służby zdrowia, czy studenci, ale i wielu zwiedzających 
zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Impreza była doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z najnow-
szymi trendami w sektorze medycznym. Zaprezentowały się firmy WS 
Tech i Formed oferujące meble medyczne na bardzo wysokim poziomie 
zarówno wizualnym jak i technicznym. Firmy takie jak PMT, CHDE, Stop 
Nadciśnienie, Gess, Technoana  zaprezentowały ciśnieniomierze i inhalato-
ry najnowszej generacji, firmy Ortores i Antar sprzęt rehabilitacyjny i orto-
pedyczny, firma Linea środki czystości. Mercator przedstawił szeroki asor-
tyment rękawic medycznych. Nie sposób wymienić wszystkie firmy, które 
zaprezentowały swoją ofertę, także nowości, podczas targów.  

Pod znakiem konferencji
Targom  jak co roku towarzyszyły konferencje poświęcone medycynie  

i różnych jej aspektom. To dla przedstawicieli branży medycznej okazja do 
dyskusji i wymiany doświadczeń. Tego typu spotkania organizowane są od 
wielu lat, co daje uczestnikom gwarancję wysłuchania ciekawych wykła-
dów, a partnerom targów zapewnia frekwencję podczas wykładów i prezen-
tacji. W tym roku prelekcje wygłosili:
•	 Monika Han (Hartmann Polska): „Pielęgnacja skóry u pacjentów obję-

tych opieką długoterminową”
•	 Katarzyna Targowska i Małgorzata Kłoskowicz (Fresenius Kabi):  „Pod-

stawy klinicznego leczenia żywieniowego”
•	 Maciej Pesta (TZMO): „Leczenie ran i profilaktyka odleżyn”
•	 Filip Cetera  (Medilab): „Zależności i uwarunkowania w stosowaniu alko-

holowych preparatów dezynfekcyjnych”
•	 Katarzyna  Nowakowska (Mercator Medical):  „Właściwe użytkowanie ręka-

wic medycznych w zapobieganiu zakażeniom w jednostkach służby zdrowia”
•	 dr n.med. Krzysztof Majewski: „Woda strukturyzowana naturalnie wzbo-

gacona w tlen jako korzystny element uzupełnienia diety” 

Nagrody dla najlepszych
 Jak co roku Kapituła uhonorowała najlepsze stoiska oraz produkty.  

W dziale Medycyny statuetki otrzymały następujące firmy: 
•	 w kategorii Targowy Lider Medycyny: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
•	 w kategorii  Najciekawsza Promocja i Reklama Targowa: Linea Sp. jawna
•	 w kategorii Najciekawsza Oferta Targowa: WS TECH s.c.

Organizatorzy dziękują wszystkim za możliwość spotkania się, nawią-
zania bezpośredniego kontaktu i zapoznania się z najnowszymi trendami  
w sektorze medycznym. Dla firmy dostarczającej asortyment dla służby 
zdrowia targi to możliwość poznania Waszych opinii, sugestii oraz ocze-
kiwań. To dla nas bardzo ważne – dziękujemy. Mamy nadzieję, że udało 
się nam się zaspokoić Państwa  oczekiwania. Jeżeli chcielibyście Państwo 
poznać naszą całą ofertę handlową zapraszamy do naszych salonów na ulicy 
Zamkowej i B. Żeleńskiego.

Jolanta Darłak

W  dniach 12-13 listopada  2014 r. w hali na Podpromiu  
w Rzeszowie odbyły się targi „Medycyna, Zdrowie, 
Uroda”. Patronatem objęły je Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych, Podkarpacka Izba Aptekarska, Ogólnopolski 
Przegląd Medyczny i NFZ.



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 Iwoną Krasną-Dziedzic.
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Nadszedł czas promocji oraz wielu okazji za-
poznania się z super ofertami w naszych sklepach 
medycznych.       

Nasi sprzedawcy dysponujący wiedzą i do-
świadczeniem pozostają do dyspozycji naszych 
klientów oferując bogatą gamę produktów me-
dycznych i ortopedycznych.

Jesteśmy w stanie realizować również ponad 
standardowe oczekiwania naszych klientów  
i sprowadzić sprzęt na specjalne zamówienie.  

Ponadto  zachęcamy do zakupów środków or-
topedycznych oraz materiałów pomocniczych re-
fundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w ramach zawartej umowy. Zapraszamy do reali-
zacji zleceń NFZ we wszystkich naszych salonach 
na terenie Śląska w ramach bogatej i zróżnicowa-
nej oferty, która pozwala na zaspokojenie potrzeb 
nawet najbardziej wymagających klientów.

Niewątpliwie ogromną i wymierną korzyścią 
dla naszych klientów są „Dni promocyjnej sprze-
daży”.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podzię-
kować naszym klientom za obdarzenie nas zaufa-
niem i pamiętamy, że współpraca z nimi zawsze 
stanowi dla nas ważne źródło motywacji dla dal-
szego rozwoju firmy. 

Zapraszamy gorąco do odwiedzin w naszych 
Salonach Medycznych: w Katowicach, Bytomiu, 
Tarnowskich Górach, Gliwicach oraz Bielsku Bia-
łej, jak również do realizacji zakupów w Hurtowni 
Farmaceutycznej w Katowicach przy ul. Le Ronda 
65 – w szczególności klientów instytucjonalnych.

JESIENNE PROMOCJE
ZAPRASZAMY DO SKLEPóW CEZALU ŚLąSKIEGO

W ramach jesiennej promocji, która będzie trwała do końca listopada oferujemy 
szereg atrakcyjnych towarów.

INHALATOR NIMO „MAŁPKA”

Inhalator powstał w celu skutecznego 
leczenia astmy, alergii i innych chorób 
dróg oddechowych. Inhalator wytwarza 
strumień powietrza wędrujący

przez przezroczystą rurkę do ne-
bulizatora. Powietrze dostające się do 
nebulizatora przekształca zaaplikowane 
lekarstwo w postać aerozolu,

umożliwiając tym samym jego ła-
twiejsze wdychanie i rozprowadzanie.

CENA 133,48 brutto

LAMPA NA PODCZERWIEŃ SOLLUX

Przyspiesza leczenie różnego rodzaju przeziębień i aler-
gii: katar, zapalenia zatok i innych narządów, chorób dróg 
oddechowych, astmy oskrzelowej i chronicznego nieżytu 
oskrzeli.

Naturalnie wzmacnia oczyszczanie i odtruwanie orga-
nizmu.

Daje korzystne rezultaty w kosmetyce skóry. Naświetla-
na skóra staje się lepiej ukrwiona, można ją oczyścić i usunąć obumarłe komórki 
nabłonkowe, dzięki czemu skóra staje się bardziej wiotka.

CENA 94,46 brutto

CIŚNIENIOMIERZ MICROLIFE A2 bASIC
 
Automatyczny Ciśnieniomierz Naramienny Microli-

fe BP A2 Arytmia + Zasilacz. Doskonały do mierzenia 
ciśnienia w warunkach domowych dzięki swojej pro-
stocie. Urządzenie posiada czujnik zużycia baterii oraz 
pamięć 30 ostatnich pomiar z datą i godziną.

CENA 141,26 brutto

Małgoarzata Bizoń
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Nasze Pasje

PRAWDZIWA PASJA 
źRóDŁEM SUKCESU

Zaczęło się w podstawówce
Wojciech Tadla swoją przygodę z tenisem zaczy-

nał w latach 70-tych jako uczeń podstawówki od 
gry z kolegami z podwórka. Mecze z udziałem Woj-
ciecha Fibaka telewizja niestety rzadko transmito-
wała, ale sukcesy najlepszego polskiego tenisisty  
w historii sprawiły, że wielu młodych chłopaków 
marzyło,  aby pójść w jego ślady. To były trudne cza-
sy do uprawiania tego sportu. Kortów tenisowych 
było jak na lekarstwo. Tym większe zacięcie było 
wśród jego kolegów, którzy w ten sposób próbowali 
na przekór coś osiągnąć. To wtedy Wojtek zaszcze-
pił w sobie walkę i tak rozpoczęła  się jego przygoda 
z tenisem. 

W szkole średniej działał w amatorskich ligach 
TKKF. Jako aktywny członek drużyny z Nowego 
Miasta brał udział w wielu zawodach i turniejach. 
Pojawiły się pierwsze sukcesy, między innymi wraz 
ze swoim zespołem zajął 3 miejsce w drużynowych 
mistrzostwach Rzeszowa. Po kilkuletniej przerwie 
spowodowanej kontuzją powrócił do gry i do dzi-
siaj aktywnie uczestniczy w rozgrywkach różnego 
rodzaju amatorskich lig, takich jak Strefa Sportu 
czy ROSiR. Jest członkiem Polskiego Związku Te-
nisa Amatorów, w ramach którego bierze udział  
w turniejowych rozgrywkach. 
Trzeba mieć z tego frajdę

W 2013 r. zajął trzecie miejsce w lidze letniej na 
kortach ROSIR-u, a w sezonie 2013/14 w ramach 
Strefy Sportu zajął 1 miejsce w lidze zimowej. W br. 
wywalczył 9 miejsce w Ekstralidze. Sukcesy osiąga 
dzięki systematycznemu treningowi (2-3 razy w ty-

Wojciecha Tadlę znają w Specjale wszyscy. Jest  długoletnim pracownikiem firmy, 
obecnie kieruje działem analiz. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak wielką jego pasją 
jest tenis ziemny. I to od prawie 40 lat.

Kazimierz Balawajder, rzeszowski poeta, a jedno-
cześnie pracownik Agencji Ochrony Specjał wydał 
właśnie kolejny tomik wierszy zatytułowany „Łyk 
życia”. Daje się w nim poznać jako wrażliwy piewca 
bieszczadzkiego pejzażu. Z ogromną lekkością opi-
suje własne przeżycia i doświadczenia oraz tęsknotę 
za nieskalanym pięknem:

(…) widzę jak pną się Bieszczady
w bezdzwonnej ciszy cerkwi
buki drążą szeptami historię
przekazując z ust do ust (…)

godniu) z grupą przyjaciół i znajomych. Takich sa-
mych pasjonatów tenisa jak on. – Kluczem do suk-
cesu jest przede wszystkim systematyczny trening 
oraz odpowiednie nastawienie i cechy psychiczne, 
gdyż wbrew pozorom to bardzo trudna i wymaga-
jąca dyscyplina. Najważniejsza jest koncentracja 
i walka z własnymi niedoskonałościami, które są 
nieodłącznymi elementami pojedynku na korcie – 
liczy się przecież każdy punkt, a wygrywa ten, kto 
zdobędzie ten ostatni  – opowiada Wojciech Tadla. 
Zauważa jednocześnie, że to jeszcze za mało:  bar-
dzo ważne jest to, by mieć z tego co się robi praw-
dziwą frajdę.
Relaks, ale i nauka koncentracji

Liczy się również odpowiednio dobrany sprzęt. 
Wojtek używa profesjonalnej rakiety Babolat,  co 
w połączeniu z jego umiejętnościami pozwala roz-
pędzić piłkę tenisową przy serwisie do prędkości 
170 km/h. Dyscyplina obecnie przeżywa rozkwit 
w szczególności dzięki sukcesom sióstr Radwań-
skich i Janowicza, którzy pokazali,  że również na 
arenie międzynarodowej możemy mieć dużo do 
powiedzenia. To bardzo cieszy!!!

Gra w tenisa daje Wojtkowi przede wszystkim 
olbrzymią satysfakcję i jest doskonałym polem do 
pracy nad sobą, formą eliminowaniem własnych 
niedoskonałości. Dzięki temu uczy się cierpliwo-
ści i koncentracji, świetnie relaksuje, odpręża, a to 
daje mu mnóstwo pozytywnej energii. Jak mówi 
Wojtek: „Prawdziwa pasja jest zawsze źródłem 
sukcesu.”

Sebastian Katlewski

KOLEJNY TOMIK WIERSZY NASZEGO KOLEGI

Kazimierz Balawajder od roku 2004 wydał kilka 
tromików wierszy oraz publikował poezje w pra-
sie zarówno krajowej, jak zagranicznej. Poeta jest 
także współautorem kilkunastu zbiorków i alma-
nachów poetyckich, był wielokrotnie nagradzany 
w konkursach poetyckich krajowych i międzyna-
rodowych.

Maciej Czerwiński
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W dniach 12-13 września 2014 r. w uroczej i zacisznej okolicy 
-  w Bieszczadzkiej Ostoi w Hoszowie k. Ustrzyk Dolnych odby-
ło się szkolenie handlowe dla Działu Rozwoju „Agencji Ochrony 
Specjał”, „Nasz Sklep” oraz „Arma”. Szkolenie dotyczyło technik 
sprzedaży usług ochroniarskich. Prowadzone było przez chary-
zmatycznego trenera, który swoją osobowością poprowadził je 
w taki sposób, że wszyscy uczestnicy z zaciekawieniem chłonęli 
wiedzę.  Szkolenie miało formę „burzy mózgów” oraz warsztatów 
prowadzonych z wykorzystaniem kamery. Odgrywanie ról Klient 
– Handlowiec pozwoliło na rozwijanie umiejętności sprzedażo-
wych, a także na pokonywanie własnych ograniczeń i stresu zwią-
zanego z wystąpieniami przed kamerą, a przede wszystkim przed 
klientem.

Każdy z uczestników szkolenia miał okazję przetestować własne 
umiejętności handlowe podczas zaaranżowanych scenek  rozmów 

FUNDACJA SPECJAŁ 
CHORYM DZIECIOM

FUNDACJA SPECJAŁ  
bPS bank O/Rzeszów 
numer konta: 66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.
Nr KRS: 0000373138

dziej potrzebującym ułatwiamy im sprawne 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Gorąco 
zachęcamy Państwa do poparcia naszej ini-
cjatywy poprzez wpłacanie na konto Funda-
cji Specjał nawet symbolicznych kwot, które 
pozwolą realizować naszą misje pomocy 
chorym i pokrzywdzonym przez los. Przy-
pominamy, iż ze względu na posiadany statut 
OPP mogą Państwo również wesprzeć nas 
poprzez przekazanie 1% z podatku za rok 
2014. 

Jednocześnie zachęcamy osoby potrzebu- Aneta Mucha, Katarzyna Smęt

Szanowni Państwo !

To już 4 rok działalności charytatywnej 
Fundacji Specjał. Fundacja realizuje swoją 
misję pomocy chorym i niepełnosprawnym 
dzieciom w oparciu o  obowiązujący ją sta-
tut oraz przepisy prawa. Koncentrujemy 
się przede wszystkim na pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym pracowników zatrud-
nionych w Grupie Kapitałowej Specjał. Po-
mogliśmy wielu dzieciom finansując im le-
czenie, turnusy rehabilitacyjne, a także zakup 
niezbędnego sprzętu medycznego. 

W tym roku wypłaciliśmy potrzebującym 
dzieciom kwotę 9345 zł. 

Pomogliśmy: 
Alicji oraz Zuzi finansując im leki.
Amelce oraz Piotrusiowi sfinansowaliśmy 
skomplikowana i trudną rehabilitację, nie-
pełnosprawnemu Adasiowi umożliwiliśmy 
zakup podnośnika, dzięki czemu może poru-
szać się we własnym domu. 
Kinga dostała od Fundacji ortezę, która była 
niezbędna po przebytej operacji kolana. 

Podjęliśmy już kolejne decyzje o wypłacie 
środków  potrzebującym, m.in. o przekazaniu 
3000 zł dla dziewczynki, która będzie miała 
skomplikowaną operację ręki za granicą.       

Udzielając wsparcia finansowego najbar-

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE 
INTEGRACYJNYM GRILLEM

handlowych z klientami. W role klientów wcielali się  koledzy, którzy 
wykorzystując własne doświadczenie stanowili bardzo trudnego ne-
gocjatora w prowadzonych rozmowach handlowych. Takie wyzwanie 
pozwoliło na wzajemną wymianę doświadczeń, sposobów na radzenie 
sobie z zastrzeżeniami klientów i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań 
w celu wzbudzenia zainteresowania klienta.

W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębili wiedzę m.in.  na temat pro-
cesów psychologicznych wpływających na decyzje zakupowe klientów 
oraz udoskonalili umiejętności negocjacji handlowych, co jest ważnym 
krokiem do zwiększenia efektywności sprzedaży.

Po całym dniu intensywnych zajęć nie zapomnieliśmy o relaksie  
i przyszedł czas na gorącego grilla z pieczonymi ziemniakami i regional-
nymi bieszczadzkimi przysmakami. 

Izabela Zych

W GK Specjał oprócz pracy jest również możliwość nauki i rozwoju zawodowego. Firma stawia na dobrze 
wyszkoloną i profesjonalną kadrę.

jące wsparcia finansowego dla chorych i nie-
pełnosprawnych dzieci do składania wnio-
sków o udzielenie pomocy. Zapewniamy, że 
każdy wniosek zostanie rozpatrzony (druki 
są dostępne na stronie internetowej fundacji 
www.fundacjaspecjal.pl).



ludzie kwartału

DOROTA ZIEMIńSKA 
Zawsze sumiennie wykonuje swoje obowiązki, chętnie pomaga współpracownikom. Dała się po-

znać jako dobrze zorganizowany pracownik w strukturach GK Specjał, doskonale reprezentujący fir-
mę w kontaktach z klientami.

ANDRZEJ JęDRZEJEWSKI 
Przedstawiciel handlowy w oddziale Kędzierzyn-Koźle. Charakteryzuje się profesjonalnym podej-

ściem do klienta. Na każde spotkanie jest starannie przygotowany. Pozyskuje zamówienie nawet jeśli 
początkowo klient nie jest zainteresowany zakupami. Potrafi zebrać potrzebne informacje i umiejęt-
nie je wykorzystać. Ma  wyrafinowane poczucie humoru, czym zjednuje sobie i klientów i współpra-
cowników. 

KAMILA KLEPACZ
Zastępca kierownika Biura Obsługi Klienta w Łodzi. To niewątpliwie najsympatyczniejsza osoba w 

całym Specjale. Efekt? Wszyscy klienci, współpracownicy i pracownicy zarzucają ją swoimi prośbami 
i problemami,  a Kamila rozwiązuje je perfekcyjnie i z uśmiechem na twarzy. Sprawy niemożliwe zała-
twia ”od ręki”, niestety ma jedną „wadę”: cuda zajmują jej trochę czasu. Prywatnie znakomita  tancerka.

32361/2014

PANIE GóRą

Pod okiem instruktora strzelectwa panie 
ujawniły skrywane od lat talenty  strzeleckie. 
Niektóre z nich sprawiły nawet, że wielu wy-
szkolonych pracowników ochrony musiało  
z zakłopotaniem spuścić głowę i przyznać 
się do porażki. Celność 90-95 proc. spowo-
duje zapewne, że wielu z nich przemyśli,  
w jaki sposób zechce załatwić sprawę z paniami  
z księgowości, płac czy kadr w przyszłości. 

 Mimo nieprzyjemniej aury, po skończo-
nym szkoleniu wszyscy udali się do pobliskiej 
altany grillowej, gdzie w uroczym otoczeniu 
przyrody w takt muzyki bawili się i smakowa-
li pyszności prosto z gorącego grilla. Zapach 
integracji unosił się w powietrzu mieszając się  

WYSTRZAŁOWE GRILLOWANIE Z ARMA

z zapachem pysznej kiełbasy. Jeszcze w świe-
tle dnia, w godzinach dosyć wczesnych, jak na 
spotkanie integracyjne wszyscy podrygiwali  
w takt muzyki. Zapewniali sobie tym samym 
odpowiednią temperaturę ciała, aby nie przy-
płacić w następnym tygodniu wspaniałej za-
bawy zwolnieniem chorobowym, albo utratą 
mowy w wyniku bardzo odważnych prezenta-
cji swoich możliwości wokalnych.  

Wystrzałowa zabawa trwała do późnych go-
dzin wieczornych. Jednak wszystko co dobre 
szybko się kończy więc i tu z żalem trzeba było 
zakończyć  jakże udaną imprezę. 

Klaudia Dragan 

Na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w brzozowie  odbyło się pod koniec wrze-
śnia szkolenie strzeleckie firmy ARMA. Oprócz pracowników ochrony przy-
ciągnęło również niemal całą jej kadrę administracyjną, głównie kobiety. 

Aneta Mucha, Katarzyna Smęt



W uznaniu wkładu Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa  
w rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta, Grupa Kapitałowa 
Specjał uhonorowała go specjalną statuetką autorstwa rzeszowskiej 
artystki Moniki Tohl. Rzeźba wraz z dyplomem została przekazana 
prezydentowi przez Krzysztofa Tokarza, prezesa Grupy. Zbiegło się 
to w czasie z wyborem Tadeusza Ferenca na kolejną kadencję.  Ser-
decznie gratulujemy Panu Prezydentowi i życzymy wielu sukcesów 
i realizacji kolejnych ambitnych planów, przed którymi stoi miasto.

Maciej Czerwiński

STATUETKA DLA TADEUSZA FERENCA


