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Czemu ma służyć powołanie spółki z PT 
Dystrybucja i Delko?

Już od kilku lat działalność GK Specjał 
jest podporządkowana potrzebom i ocze-
kiwaniom naszych partnerów detalicznych,  
w tym funkcjonującym przede wszystkim w 
ramach naszych sieci franczyzowych. Stąd 
podejmowane przez nas od kilku lat działa-
nia zmierzające do poszerzenia naszej oferty 
asortymentowej o rozmaite kategorie pro-
duktów. Projekty alkoholowy, czy nabiałowy 
realizowane od kilku lat przynoszą już efekty, 
obecnie wdrażamy projekt rybny, a także sło-
dyczowy zmierzający do optymalizacji oferty 
w tej kategorii. Uznałem jednak, że nie ma 
potrzeby samodzielnego poszerzania asorty-
mentu w sytuacji, gdy na rynku funkcjonują 
wyspecjalizowani dystrybutorzy produktów, 
których nie ma w ofercie Specjału. A chcie-
libyśmy, aby nasi franczyzobiorcy mogli od 
nas pozyskiwać maksymalnie szeroką gamę 
produktów i skupić się przede wszystkim na 
sprzedaży jako takiej, czyli głównie obsłudze 
klienta. Od pewnego czasu więc poszukiwa-
liśmy ewentualnych partnerów, współpraca z 
którymi zapewniłaby naszym sieciom dostęp 
do produktów, których sami w ofercie nie 
posiadamy. Takich jak wyroby tytoniowe, czy 
chemia gospodarcza i kosmetyki. A w tych 
dziedzinach PT Dystrybucja i Delko należą 
do najlepszych.

Czyli chodzi przede wszystkim o poszerze-
nie oferty asortymentowej?

To tylko jeden z ważnych powodów na-
wiązania współpracy z Delko i PT Dystry-
bucja. Chodzi nam o to, aby nasi partnerzy 
detaliczni mieli możliwość pozyskania sze-
rokiego spektrum produktów w najlepszych 
cenach i na optymalnych warunkach handlo-
wych, mieli zapewnione godziwe retro, a ich 
wkład pracy w pozyskiwanie zaopatrzenia 
sklepu został zminimalizowany. Trzy firmy 
uczestniczące w tym przedsięwzięciu nie są 
wobec siebie konkurencyjne, a ich oferta się 
właściwie nie pokrywa. Możemy więc wspól-
nie realizować  także różnego  rodzaju dzia-
łania marketingowe i optymalizować wiele 
kosztów związanych z obsługą sieci sklepów. 
Doskonałym przykładem mogą być tu koszty 
wynajmu i utrzymania billboardów pod dzia-
łalność sieci franczyzowej. Przy wspólnym z 
nich korzystaniu  może być ich więcej i mogą 
lepiej służyć detalistom. Czyli optymalizacja 
kosztów dla wszystkich stron przedsięwzię-
cia. A jednocześnie możliwość prowadzenia 
wspólnych akcji marketingowych na terenie 
całego kraju przy wyraźnym obniżeniu ich 
kosztów dla wszystkich stron.
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Jaką część zaopatrzenia sklepów wspólnie 
będziecie w stanie zapewnić placówkom han-
dlowym?

Oceniam, że będzie to nawet ponad 50 
proc. zaopatrzenia współpracujących z nami 
placówek handlowych. Sądzę jednocześnie, 
że możliwość zatowarowania sklepu w tak 
znaczącym procencie u jednego dystrybutora 
przyczyni się do zwiększenia zainteresowania 
detalistów naszymi sieciami franczyzowymi. 
Już teraz przyrost liczby sklepów jest znaczą-
cy. Mam nadzieje, że po uruchomieniu nowej 
spółki jeszcze bardziej przyspieszy. Będziemy 
na to przygotowywać przedstawicieli han-
dlowych wszystkich trzech umawiających się 
stron.

Czyli oczekuje Pan, że nowy podmiot 
przyczyni się do uzyskania przez GK Specjał 
docelowej liczby 10 tysięcy sklepów w 2017 
roku?

Bez wątpienia tak. Należy przy tym pamię-
tać że nasi partnerzy nie posiadają własnych 
sieci franczyzowych. Przez to że nie posiada-
ją własnych zaangażują się w rozwój sieci LD 
Hodling i Nasz Sklep. Detalista będzie więc 
miał wybór najlepszej z powyższych dla sie-
bie koncepcji.

Jak dostawcy przyjęli powołanie nowego 
podmiotu na rynku?

Czekamy jeszcze na ich reakcję. Jesteśmy 
raczej na etapie wyjaśniania im idei, która 
przyświeca powołaniu spółki. Przewiduję 
jednak, że i producenci dostrzegą korzyści 
jakie płyną ze współpracy z nowym, dużym 
podmiotem, który będzie miał o wiele szer-
sze możliwości niż każda z naszych firm od-
dzielnie.

Na jakim etapie organizacyjnym jesteście?

W oczekiwaniu na pozytywną decyzję 
UOKiK przygotowujemy szczegółowe roz-
wiązania prawne i organizacyjne. Specjalne 
grupy robocze określają m.in. kształt umów 
zarówno pomiędzy udziałowcami spółki, jak 
i umów z partnerami detalicznymi. Sądzę, że 

w ciągu kilku miesięcy te techniczne elemen-
ty współpracy zostaną dopięte i firma zacznie 
rozwijać skrzydła. 

Czy bierzecie pod uwagę możliwość doko-
optowania kolejnych partnerów?

Nie wykluczamy takiego scenariusza, jed-
nak za wcześnie jeszcze na składanie takich 
deklaracji. Myślę, że po pół roku działalności 
będzie można się nad tym zastanowić.

Na początku roku uruchomił pan spół-
kę Specjał Finanse, teraz rusza spółka z PT 
Dystrybucja i Delko. Jakie będą dalsze kroki 
GK Specjał?

Wszystkie te działania mają na celu zaofe-
rowanie rynkowi, przede wszystkim rynko-
wi detalicznemu, jak najlepszych warunków 
funkcjonowania. Specjał Finanse to nie tylko 
kolejna dywersyfikacja działalności Grupy 
zrzeszającej przecież także agencje ochrony 
i dystrybucję produktów medycznych, ale  
i istotny element wsparcia, tym razem fi-
nansowego, dla sieci franczyzowych. Spółka  
z Delko i PT Dystrybucja także służyć bę-
dzie naszym franczyzobiorcom, tym razem  
w dziedzinie produktowej i wsparcia sprze-
daży. Trudno natomiast powiedzieć, jakie 
będą dalsze kroki, tym bardziej, iż obecnie 
trzeba się skupić na rozwoju właśnie powsta-
łych inicjatyw. Pracy na najbliższe kilka lat 
nam nie zabraknie, tym bardziej, iż wciąż 
rozwijamy projekty w poszczególnych kate-
goriach produktów, pozyskujemy nowych 
franczyzobiorców do naszych sieci, nadal 
udoskonalamy logistykę i negocjujemy z ko-
lejnymi partnerami.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski
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Jak ocenia Pan współpracę z GK Specjał 
i jej pozycję wśród partnerów handlowych 
Waszej firmy biorąc pod uwagę fakt, iż rze-
szowski dystrybutor od niedawna prowadzi 
sprzedaż wyrobów alkoholowych? 

Współpraca ta układa się pomyślnie, dzia-
łamy aktualnie ze wszystkimi oddziałami GK 
Specjał, które posiadają koncesję na sprzedaż 
alkoholu. Daje nam to szerokie możliwo-
ści dystrybucyjne. Nasze produkty są lepiej 
dostępne w takich ośrodkach jak: Rzeszów, 
Mszana Dolna, Kędzierzyn Koźle, Czeladź, 
Wrocław, Gdańsk czy Tomaszów Lubelski. 
Oprócz niewątpliwej korzyści jaką jest zwięk-
szenie dostępności naszych produktów, od-
notowujemy także kilkuprocentowe wzrosty 
na poziomie wartości sprzedaży. Jest to zado-
walający wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
trudną sytuację na rynku wódki wywołaną 
podwyżką akcyzy. Cieszy obrót naszymi pro-
duktami importowanymi, co odzwierciedla 
trendy rynkowe. 

Wasza oferta alkoholi mocnych jest bardzo 
szeroka, zaś Specjał jest dostawcą produktów 
do tradycyjnego kanału dystrybucji detalicz-
nej. Jaki wpływ mają te czynniki na formy 
i zakres Państwa współpracy i czy udaje się 
kształtować ten rynek zgodnie z Waszymi 
oczekiwaniami? 

Dystrybucja detaliczna jest dla nas bar-
dzo ważnym kanałem sprzedaży. Wiemy, że 
handel tradycyjny jest ważną osią sprzeda-
ży alkoholi mocnych – nie tylko wódek, ale 
również alkoholi importowanych takich jak 
whisky. Sprzedaż tych produktów rozwija się 
dobrze – widać to we wzrostach, które obser-

Rozmowa 
z MARKIEM NIZIOŁEM 

dyReKtoRem spRzedaży, 
wyboRowa peRnod RicaRd

SPECJAŁ TO SZEROKIE MOŻLIWOŚCI 
DYSTRYbUCYJNE

wujemy w ramach naszej kooperacji. Klienci 
chętnie sięgają po szkockie whisky takie jak 
Chivas Regal czy Ballantine’s, ale obserwuje-
my też zwiększone zainteresowanie irlandzką 
whiskey Jameson. Cieszy nas także fakt, że 
oddział rzeszowski poszerzył pole działania 
także o rynek gastronomiczny. 

Dystrybucja Państwa produktów to tak-
że współpraca w dziedzinie ich promowania  
i związane z tym nakłady finansowe i organi-
zacyjne. Jak w tym zakresie układa się współ-
praca z GK Specjał? 

Stawiamy duży nacisk na edukację. Zale-
ży nam na tym, aby nasi partnerzy handlowi 
mieli jak największą wiedzę na temat ofero-
wanych przez Wyborowa Pernod Ricard pro-
duktów. W ramach współpracy proponujemy 
szkolenia dla przedstawicieli handlowych oraz 
kadry kierowniczej GK Specjał. W oddziale 
rzeszowskim udało nam się już zorganizować 
takie spotkania prezentujące australijskie wina 
Jacob’s Creek oraz whisky z segmentu ultra 
premium. Planujemy jednak kolejne szkole-
nia. Bierzemy także udział w targach, które 
Państwo organizujecie. Cieszy fakt, że nasze 
produkty takie jak Ballantine’s Brasil oraz 
wino Jacob’s Creek Moscato zostały wyróż-
nione złotymi medalami podczas tego wyda-

rzenia. Dbamy również o to, żeby na łamach 
gazetek handlowych prezentować aktualne, 
atrakcyjne oferty promocyjne skierowane spe-
cjalnie do klientów GK Specjał. 

Jak przyjmowane są nowości produktowe 
Wyborowej SA oferowane za pośrednictwem 
GK Specjał i czego w najbliższym czasie mogą 
się w tej dziedzinie spodziewać dystrybutorzy 
hurtowi i detaliczni oraz konsumenci?

W ofercie GK Specjał pojawiają się wszyst-
kie nowości jakie wprowadzamy na rynek w 
ramach całego naszego portfolio produktów. 
W ostatnim czasie była to wprowadzona wio-
sną tego roku, wódka Ostoya produkowana z 
pszenicy pochodzącej z Bieszczad. Nowością 
z ostatniej chwili są limitowane edycje wód-
ki Wyborowa: Polski Ziemniak oraz Polska 
Pszenica. Wszystkie nowe wódki posiadają 
oznaczenie Polska Wódka. Oznacza to, że pro-
dukowane są tylko z określonych surowców, 
które uprawiane są w Polsce. W kraju również 
odbywa się cały proces produkcyjny. 

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski
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XVIII edycja Targów odbyła się w dniach 12-13 listopada 
br. w Hali przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie. Na ponad 7 tys. 
m2 powierzchni wystawienniczej zgromadzili się producenci  
z wielu branż. Wśród wystawców dominowały firmy, które 
cyklicznie biorą udział w wydarzeniu. Nie brakowało jednak 
debiutantów, którzy po raz pierwszy prezentowali się na rze-
szowskich Targach. Tę największą imprezę targową zorgani-
zowała Grupa Kapitałowa Specjał wraz z sieciami franczyzo-
wymi Nasz Sklep oraz LD Holding. 

Prezentacje produktów, nowości i trendy, atrakcje dla zwie-
dzających, a także wymiana doświadczeń – tak przebiegała 
tegoroczna odsłona Targów. Podobnie jak w roku ubiegłym 
zaprezentowana oferta skierowana była do klientów wszyst-
kich oddziałów Specjału. Oprócz rabatów i promocji uczest-
nicy mogli skosztować wspaniałych potraw oraz przekąsek 
serwowanych przez szefów kuchni z firm Prymat, Pinguin 
oraz Unilever. Widowiskowe pokazy barmańskie, które za-
pewniła firma Henkel & Co przyciągały dziesiątki widzów.  
Wielu wrażeń dostarczył również pokaz baristów ze Strauss 
Cafe Poland.

Jak co roku znaczną część odwiedzających przyciągnął 
program bezpłatnych badań i konsultacji medycznych przy-
gotowanych przez Centra Medyczne MEDYK i MEDICOR. 
W pierwszym dniu wydarzenia w godzinach od 10:30 do 
15:30 w kilku blokach tematycznych odwiedzający targi, po 
wcześniejszej rejestracji, mogli wziąć udział w konferencjach 
medycznych. Prelegenci poruszali tematy związane m.in. ze 
zdrowym żywieniem, opieką nad pacjentami leżącymi czy 
higieną szpitalną. 

Podsumowaniem pierwszego dnia targowego była uroczy-
sta Gala w Hotelu Rzeszów, podczas której wręczone zostały 
statuetki i wyróżnienia ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, Wojewodę Podkarpackiego oraz Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Tradycyjnie przyznane zostały 
również statuetki Złoty Specjał w kategoriach produkt roku, 
debiut roku oraz za najlepsze stoisko targowe. 

DWUDNIOWE ŚWIĘTO HANDLU 
W RZESZOWIE

XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI bIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA 2015

Tegoroczne targi są już za nami. Podczas minionej 
edycji wydarzenia w Rzeszowie gościliśmy ponad 
230 wystawców, którzy do stolicy Podkarpacia 
przyjechali z całej Polski. Producenci zaprezento-
wali swoje oferty, nawiązali nowe kontakty i zade-
klarowali, że wrócą tu za rok.

STATUETKI WOJEWODY PODKARPACKIEGO 
w kategorii MEDYCYNA

STIEGELMYER SP. Z O.O. 
TARGOWY LIDER MEDYCZNY

CHDE POLSKA SP. Z O.O. 
NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA

FORMED SP. Z O.O 
NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA

STATUETKI MARSZAŁKA WOJ. PODKARPACKIEGO 
w kategorii BIZNES
 
BANK PEKAO S.A. 
TARGOWY LIDER BIZNESU

POLMLEK SP. Z O.O. 
NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA

DANONE SP. Z O. O. 
NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA

STATUETKI PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 
w kategorii ŻYWNOŚĆ:
 
GRUPA MASPEX WADOWICE 
TARGOWY LIDER ŻYWNOŚCI

MONDELEZ INTERNATIONAL 
NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA

JACOBS DOUWE EDGBERTS SPÓŁKA Z O.O. 
NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA   

STATUETKI ZŁOTY SPECJAŁ
 
STOCK POLSKA S.A.
PRODUKT ROKU

ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
DEBIUT ROKU

NESTLE POLSKA S.A.
NAJLEPSZE STOISKO
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Wcześniej podczas konferencji rozdanych zostało 30 Złotych Medali dla najlep-
szych produktów. 74 producentów z branży FMCG wzięło udział w konkursie, kapi-
tuła konkursu oceniła 132 produkty w następujących kryteriach:
 1. Opakowanie, atrakcyjność wizualna/funkcjonalność 
 2. Atrakcyjność cenowa produktu, 
 3. Jakość/ocena organoleptyczna. 

30 medali przyznano trzydziestu najwyżej ocenionym produktom wraz z certy-
fikatami i prawem do użytkowania logotypu konkursu na zwycięskich produktach.

LISTA LAUREATÓW ZŁOTYCH MEDALI

ZGŁASZAJĄCA FIRMA ZGŁASZANY PRODUKT 

COLIAN SP. Z O.O. ORANŻADA CZERWONA PUSZKA 275 ML

CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA „ROKSANA” 
Z.P.CHR. „KARO” W CZEKOLADZIE  3 KG

DIAGEO POLSKA SP Z O.O. SMIRNOFF SWEET CINNAMON 700 ML

EUROVITA SP. Z O.O. CZEKOLADA NADZIEWANA 70% CACAO MIĘTOWA 
100G

FIRMA „ANITA” ROŻKI POETIC WANILIOWE Z bATONEM 120 ML

FIRMA „JAWO”  SP. Z O.O. PIEROGI RUSKIE 450G

GOLIARD SP. Z O.O. NITKA LUKSUSOWA 5 JAJECZNA 250G

GRAAL S.A. SALATINO TUŃCZYK Z KUSKUSEM PERŁOWYM 
160G

GRUPA ŻYWIEC S.A. STRONGbOW 330 ML

GRUPA ŻYWIEC S.A. PIWO Eb 500 ML

HJ HEINZ POLSKA SP. Z O.O. KETCHUP ŁAGODNY PUDLISZKI  280 G

HORTEX HOLDING S.A. HORTEX JAbŁKO RAbARbAR 1,75 L

JANTOŃ S.A. SP. KOMANDYTOWA CYDR DObROŃSKI 4,5% 750 ML

LISNER SP.Z O.O. ŚLEDZIK NA RAZ 100G

GRUPA MASPEX WADOWICE KUbUŚ WATERRR MALINOWY 500 ML

NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. KASZKA bObOVITA – PORCJA ZbÓŻ 210 G

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA W PIĄTNICY MLEKO WIEJSKIE 3,2% TŁUSZCZU 1 L

POLMOS bIELSKO bIAŁA S.A. WÓDKA POLONIA 700 ML W KARTONIE 

PRINCES FOODS b.V. SP. Z O.O. OLEJ WIELKOPOLSKI RZEPAKOWY 1 L

PRINCES FOODS b.V. SP. Z O.O. TUŃCZYK W GALARECIE 175G

STOCK POLSKA SP. Z O.O. WÓDKA AMUNDSEN 500 ML

TCHIbO POLSKA KAWA TCHIbO bLACK&WHITE 250 G

THAI UNION POLAND SP. Z O.O. KING OSCAR FILETY Z MAKRELI bEZ SKÓRY W 
SOSIE POMIDOROWYM 110 G

THAI UNION POLAND SP. Z O.O. KING OSCAR FILETY Z MAKRELI W SOSIE 
POMIDOROWYM 170 G

TOPFOOD SP. Z O.O. PIWO SZLACHECKIE MOCNE 500 ML

TOPFOOD SP. Z O.O. MAKARON ŚWIDEREK 400G KOŁO MŁYŃSKIE

WAWEL S.A. FRESH&FRUITY GALARETKI Z NADZIENIEM 1KG

WYbOROWA PERNOD RICARD OSTOYA 700 ML

WYbOROWA PERNOD RICARD CHIVAS EXSTRA 700 ML

ZbYSZKO COMPANY SP. Z O.O. ROKO FUN 330 ML



W związku z przypadającym na ten rok 25-leciem istnienia Grupy 
Kapitałowej Specjał nie brakowało akcentów nawiązujących do tego 
jubileuszu. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz oraz part-
nerzy biznesowi, składali gratulacje i podziękowania za dotychczasową 
współpracę. Ponadto jedenastu pracowników firmy  otrzymało, Złote, 
Srebrne oraz Brązowe medale za wkład oraz zaangażowanie w wielo-
letnią pracę. Medale przyznał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzej Duda (opis wydarzenia strona 22). Również w trakcie bankietu 
odbyła się licytacja prac na rzecz Fundacji Specjał. Wszystkie dzieła 
znalazły nabywców, a uzyskana z ich sprzedaży kwota zasiliła konto 
Fundacji. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu IRA, który dostarczył 
gościom wspaniałych rokowych brzmień. 

Jak co roku Targi swoim patronatem objęli: Prezydent Miasta Rze-
szowa, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, 

Honorowy Konsul Ukrainy, Honorowy Konsul Słowacji, Honorowy 
Konsul Niemiec, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Podkarpac-
ka Okręgowa Izba Aptekarska. Tegoroczni partnerzy Targów to: Gru-
pa Sagier, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacki Klub 
Biznesu, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Centrum Medyczne MEDYK 
oraz Centrum Medyczne MEDICOR. Patronami medialnymi wyda-
rzenia zostali: Super Nowości, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, TVP 
Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Magazyn Handel, Życie Handlowe, 
Wiadomości Handlowe, Poradnik Handlowca oraz Hurt i Detal.

Sądząc po liczbie odwiedzających dwa dni spędzone w Regionalnym 
Centrum Sportowo-Widowiskowym były z pewnością udane. Dzię-
kujemy wszystkim wystawcom za przygotowanie stoisk i prezentacje 
swoich ofert. Mamy nadzieję, że w podobnym gronie spotkamy się już 
za rok.

Maciej Czerwiński
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Uroczyste otwarcie XVIII Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna 
Auto Flota Rzeszów 2015 

Uroczyste wręczenie Złotych Medali

Laureaci Złotych Medali Nagrodzeni laureaci nagród Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa

Laureaci konkursu Złotych Medali

Występ zespołu IRA



Upór i konsekwencja
Uczestniczącym w konferencji partnerom 

biznesowym GK Specjał zaprezentowano zarów-
no osiągnięcia Grupy, jak i plany jej rozwoju na 
najbliższe lata. Krzysztof Tokarz, prezes Specja-
łu podkreślał przede wszystkim wysoką pozycję 
Grupy na rynku obrotu produktami FMCG. Ak-
tualnie bowiem Specjał jest drugim co do wiel-
kości sprzedaży dystrybutorem tych produktów 
i największym wśród firm o całkowicie polskim 
kapitale. W roku ubiegłym firma zamknęła rok 
obrotami rzędu 1,3 mld zł, zaś w bieżącym osią-
gnie nawet ponad 1,5 miliarda. W efekcie jej 
pozycja w różnego typu rankingach przedsię-
biorstw działających na polskim i europejskim 
rynku jest coraz wyższa. Na liście 500 Polityki za-
jęła 34. miejsce, w rankingu Rzeczpospolitej 33., 
natomiast w zestawieniu największych przedsię-
biorstw Europy środkowo-wschodniej uplasowa-
ła się na 86 miejscu. 

Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał podkre-
ślał podczas konferencji, że o sile Specjału zade-
cydowała konsekwencja, z jaką firma rozwijała 
się przez całe 25 lat oraz systematycznie realizo-
wane inwestycje, w efekcie których Specjał nabrał 
charakteru ogólnopolskiego. – 25 lat doświadcze-
nia, trafne decyzje biznesowe, wysoki kapitał za-
kładowy, przeznaczanie całości zysku na inwesty-
cje firmy, a w konsekwencji jej rentowność to siła 
zapewniająca  przyszły stabilny rozwój Specjału. 
A jeśli dodać do tego stałą i doświadczoną załogę 
to można z optymizmem patrzeć w przyszłość – 
mówi prezes Tokarz.

Kierunek 10 tysięcy…
Siłą Grupy jest także dywersyfikacja działal-

ności. Specjał działa bowiem na różnych bizne-
sowych polach. To nie tylko hurt i detal FMCG, 
ale i branże medyczna obejmująca spółki Cezal 
w Rzeszowie i na Śląsku, ochroniarska  oraz fi-
nansowa. Łączne obroty należących do Grupy 
firm ochroniarskich i porządkowych plasują tę 
działalność Specjału w dziesiątce ogólnopolskiej. 
Działająca od roku firma Specjał Finanse obsłu-
guje nie tylko biznesowych partnerów Specjału, 

Z okazji 25 rocznicy działalności Grupy Kapitałowej Specjał zorganizowana 
została konferencja zatytułowana „25 lat doświadczeń oraz perspektywy roz-
woju z Grupą Kapitałową Specjał”.  Spotkanie odbyło się 12 listopada w Hotelu 
Rzeszów i poprzedziło bankiet podsumowujący XVIII Międzynarodowe Targi 
biznes Żywność Medycyna Autoflota.

PODSUMOWANIE I STRATEGIA
KONFERENCJA NA 25-LECIE
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Prelegent konferencji Prezes Zarządu GK SPECJAŁ 
Krzysztof Tokarz

Prezes Zarządu GK SPECJAŁ Krzysztof Tokarz Prelegent konferencji Wiceprezes Zarządu GK 
SPECJAŁ Marek Wesołowski

Prelegent konferencji Wiceprezes Zarządu LD 
HOLDING Marian Zych

Planogramy- Sklep Wzorcowy wizualizacja przed 
wejściem na konferencję Uczestnicy konferencji

Prowadzący konferencję Zygmunt Chajzer

Prezes Zarządu GK SPECJAŁ Krzysztof Tokarz
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ale w coraz szerszym stopniu także podmioty 
zewnętrzne.

Obecnie realizowany jest program budo-
wania zaplecza detalicznego firmy. Do końca 
2017 roku w sieciach franczyzowych Grupy 
ma być aż 10 tysięcy placówek handlowych. 
Plan ten przewiduje, że do końca bieżące-
go roku sieci zarządzane przez spółkę Nasz 
Sklep będą liczyły 3400 sklepów, zaś w LD 
Holding 1810. – Aktualne zaawansowanie 
tego planu w pierwszym przypadku wyno-
si ponad 98 proc., zaś w drugim prawie 97,5 
proc. To dowodzi, że założenie osiągnięcia za 
dwa lata liczby 10 tysięcy jest w pełni realne – 
zauważa Krzysztof Tokarz.

Strategia GK Specjał przewiduje, że  rozwój 
będzie realizowany zarówno drogą organicz-
ną, jak i poprzez przejęcia. W sieciach deta-
licznych rosnąć będzie także udział twardej 
franczyzy. Prezes Tokarz podkreślał podczas 
konferencji, iż istotnym czynnikiem dalsze-
go wzrostu i realizacji zakładanych planów 
powinno być wsparcie ze strony partnerów 
biznesowych Specjału. Zarówno jeśli cho-
dzi o ceny i budżety dla hurtu, jak i poprzez  
obniżenie kosztów współpracy, czy wsparcie 
dla takich projektów jak Uniwersytet Przed-
siębiorczości.

Polski Handel: potencjał na miarę 
potrzeb

Podczas rzeszowskiej konferencji zapre-
zentowano także nowy projekt, w którym 
uczestniczy GK Specjał, czyli spółkę Polski 
Handel, w której udziałowcami obok Specja-
łu są także Delko i PT Dystrybucja, a więc 
dystrybutorzy chemii gospodarczej i kosme-
tyków oraz wyrobów tytoniowych, parafar-
maceutyków, czy produktów impulsowych. 
Spółka ta będzie w stanie zapewnić kom-
pleksową ofertę dla detalistów zrzeszonych 
w sieciach franczyzowych Specjału. Wspól-
ny potencjał trzech udziałowców Polskiego 
Handlu to ponad 10 miliardów zł przycho-
dów, ponad 360 przedstawicieli handlowych, 
38 oddziałów, prawie 114,5 tys. mkw. maga-
zynów oraz flota samochodowa licząca nie-
mal 770 pojazdów.  Powstaje więc naprawdę 
ogromny potencjał.

Krzysztof Tokarz uważa, że taka forma 
integracji jak Polski Handel pozwoli wypra-
cować korzystne warunki dla długoletniej 
współpracy detalistów zrzeszonych w Na-
szym Sklepie i LD Holding z akcjonariusza-
mi nowej spółki. Oferuje ona bowiem bardzo 
komplementarny asortyment produktów.  
A może być on jeszcze pełniejszych, bowiem 
projekt Polski Handel jest otwarty na współ-
pracę z kolejnymi ogólnopolskimi dostaw-
cami takich produktów jak mięso i wędliny, 
owoce i warzywa, czy pieczywo, prasę, lub 
mrożonki. 

Witold Nartowski

Od lewej: Jarosław Szlendak Prezes Zarządu PT Dystrybucja 
S.A. , Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Wiesław Generalczyk Wydawca „Poradnika Han-
dlowca” i „Poradnika Restauratora”, Krzysztof Tokarz Prezes 
Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Leszek Wójcik V-ce Prezes Zarządu DELKO, 
Jarosław Szlendak Prezes Zarządu PT Dystrybucja S.A. , 
Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Iwona Szwan Dyrektor Działu Sprzedaży Prezes Zarządu, 
Wiadomości Handlowe, Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu 
GK SPECJAŁ, Grzegorz Szafraniec Redaktor NaczelnyWia-
domości Handlowe, Marek Wesołowski Członek Zarządu 
GK SPECJAŁ

Lidia Heba Kierownik ds. personalnych GK SPECJAŁ, 
Monika Trygar, Asystent Biura Prezesa GK SPECJAŁ, Jacek 
Ratajczak Redaktor Naczelny Poradnik Handlowca, Krzysz-
tof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Marek Gajecki Dyrektor Krajowy ds Sprzedaży 
Tradycyjnej CEDC International Sp. z o.o., 
Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Janusz Walczak Z-ca Dyrektora ds Handlu KORAL 
SA, Waldemar Pisarczyk Dyrektor ds Handlu KORAL SA, 
Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Mariusz Zubała Dyrektor Handlowy Maspex 
Wadowice, Edyta Pabis Comercial Dyrektor V-ce Prezes 
Zarządu Maspex Wadowice, Krzysztof Tokarz Prezes 
Zarządu GK Specjał

Od lewej: Bogusław Kowalski Prezes Zarządu GK GRAAL S.A., 
Justyna Frankowska Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, GK 
GRAAL S.A, Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ

Od lewej: Zbigniew Bojanowicz Prezes Zarządu Zbyszko Com-
pany Sp. z o.o., Krzysztof Tokarz Prezes Zarządu GK SPECJAŁ, 
Rafał Chrzanowski Dyrektor Handlowy Zbyszko Company Sp. 
z o.o.
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bAJECZNE KONFERENCJE Z GK SPECJAŁ

Od października 2014 roku do kwietnia 2015 klienci Grupy Ka-
pitałowej Specjał dokonywali zakupów u dedykowanych producen-
tów, generując w ten sposób wzrost zapewniający im udział w kon-
ferencjach z katalogu Bajeczna Przygoda. Laureaci programu wzięli 
udział w konferencjach w Polsce, na Sycylii oraz w Stanach Zjed-
noczonych. Oto krótka relacja z tych bliższych i dalszych podróży. 

arłamów – niespotykane miejsce 

Uroki polskich Bieszczad mieli okazję poznać uczestnicy konfe-
rencji w Arłamowie, która odbyła się w dniach 17-19 września br.  
w Hotelu Arłamów. W gronie laureatów znaleźli się klienci z oddzia-
łów:  Łódź, Wrocław, Czeladź, Lublin, Rzeszów, Kędzierzyn Koźle  
i Warszawa. W sumie ponad 70 osób. 

Pobyt w Arłamowie tradycyjnie rozpoczął się od konferencji, 
podczas której m.in. przedstawiono wyniki programu Bajeczna 
Przygoda i wręczono wyróżnienia, a ponadto korzystając z oka-
zji zaprezentowano założenia nowego katalogu Zdobywcy Ma-
rzeń. Podczas konferencji poruszono także temat najbliższych 
planów Grupy Kapitałowej Specjał i działających w ramach niej 
sieci franczyzowych. Podsumowaniem pierwszego dnia pobytu w 
Arłamowie była kolacja w Karczmie na Stoku. O oprawę muzycz-
ną w prawdziwie bieszczadzkim klimacie zadbał zespół WATRA.  
W przerwach entuzjaści rytmów disco bawili się na parkiecie przy 
największych hitach z lat 80 i 90. Drugiego dnia pobytu uczestnicy 
korzystali z atrakcji Hotelu Arłamów, w tym przede wszystkim z 
komfortowej strefy wodnej.  Niektórzy relaksowali się w basenach 
jednocześnie podziwiając urokliwe widoki, inni aktywnie brali 
udział w zajęciach z animatorką: pilates, joga czy wodna zumba. 
W wolnym czasie korzystano również z boiska do gry w siatkówkę, 
kręgli czy bogato wyposażonej siłowni. Niektórzy pod okiem in-
struktorki próbowali jazdy konnej. Ostatni wieczór w Arłamowie 
zakończył się uroczystym bankietem, a najwytrwalsi uczestnicy 
pozostali na parkiecie do późnych godzin. 

czar południowego słońca

Wśród laureatów programu Bajeczna Przygoda byli również 
zwolennicy gorącego klimatu. Ponad 30 osób jako destynację wy-
brało największą wyspę na Morzu Śródziemnym i 20 września br. 
wyleciało na Sycylię. Blisko tygodniowy pobyt uczestnicy spędzili 
w hotelu Fiesta Garden Beach usytuowanym tuż przy piaszczystej 
plaży. Na miejscu podczas konferencji laureaci otrzymali wyróż-
nienia za wyniki osiągnięte w ramach programu. Bez wątpienia 
jednym z ważniejszych punktów programu był tak zwany Paler-

Od bieszczad, przez gorące południe Europy, aż po Stany Zjednoczone. Takie zakątki świata odwiedzili laureaci 
programu lojalnościowego bajeczna Przygoda. Tej jesieni z Grupą Kapitałową Specjał podróżowało blisko 150 
klientów. 

ARŁAMÓW, SYCYLIA ORAZ USA ZDObYTE! FINAŁ PROGRAMU bAJECZNA PRZYGODA ZA NAMI.
CZAS NA PODSUMOWANIE…

arłamów, wrzesień 2015

arłamów, wrzesień 2015

sycylia, wrzesień 2015
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mo i Monreale City Tour. Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili 
przede wszystkim centrum Palermo – miejscowości uznawanej za 
wizytówkę wyspy oraz cenionej za swój unikalny, egzotyczny kli-
mat. Tam również odwiedzili klasztor Kapucynów, gdzie znajdują 
się katakumby mieszczące mumie mnichów. Z kolei w Monreale 
zwiedzili normańską katedrę z XII w. wzniesioną przez Wilhelma 
II. Oprócz wycieczek fakultatywnych uczestnicy wygrzewali się 
na słońcu, zażywali kąpieli w Morzu Śródziemnym oraz korzy-
stali z wielu atrakcji dostępnych w hotelu. Zrelaksowani i zmobi-
lizowani do osiągania jeszcze lepszych wyników wrócili do Polski  
27 września. 

miasto aniołów i nie tylko

Jak w bajce – dokładnie tak można podsumować pobyt w Sta-
nach Zjednoczonych. W październiku ponad 30-osobowa grupa 
laureatów wyleciała do USA. Mnóstwo atrakcji, miejsc znanych  
z produkcji filmowych i niepowtarzalny klimat – oto co czekało na 
nich na miejscu.  Z pewnością był to jeden z najbardziej intensyw-
nych wyjazdów konferencyjnych z Grupą Kapitałową Specjał. 

Pierwszym punktem programu była wizyta w Los Angeles.   
W Mieście Aniołów uczestnicy zwiedzili takie słynne miejsca jak: 
Gryffith Park, doskonale znane nie tylko miłośnikom kina – Hol-
lywood, Aleje Gwiazd – gdzie upamiętniono ponad 2400 znanych 
osobistości ze świata show biznesu oraz kultowe Beverly Hills. Ko-
lejnego dnia uczestnicy kontynuowali zwiedzanie Los Angeles. Tym 
razem odwiedzili Olver Street, Walt Disney Concert Hall, China-
town – tak zwany „Mały Pekin” oraz  Staples Centre – halę sporto-
wą, na której rywalizują zawodnicy takich drużyn jak LA Clippers 
czy LA Lakers.  Popołudnie grupa spędziła na słynnej plaży w Santa 
Monica, gdzie kręcone były kadry z popularnego serialu „Słoneczny 
Patrol”. 

Kolejnego dnia uczestnicy udali się na shopping w prawdziwie 
amerykańskim stylu. W poszukiwaniu atrakcyjnych ofert odwie-
dzili potężne centrum handlowe. Następnie z Miasta Aniołów  
udali się do Miasta Grzechu, czyli Las Vegas. Tego wieczoru gru-
pa odwiedziła Freemont Street oraz podziwiała pokazy sztucznych 
ogni przed kasynem Belagio. Podczas pobytu w USA nie mogło za-
braknąć zwiedzania jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc, 
czyli Tamy Hoovera. Według relacji uczestników widoki zapierały 
dech w piersiach. Oczywiście to nie wszystkie miejsca, jakie odwie-
dzili laureaci programu. Emocji i wrażeń, które towarzyszyły temu 
wyjazdowi nie sposób opisać. Bez wątpienia długo nie zapomną ich 
również uczestnicy. 

Wszystkim klientom dziękujemy za udział w programie Bajeczna 
Przygoda oraz przyjemnie spędzony czas. Jesteśmy przekonani, że 
to nie ostatnie miejsca, które wspólnie zwiedziliśmy! 

nagrody z programu Hit

Obecnie trwa podpisywanie umów na kolejne konferencje z za-
kończonego programu lojalnościowego HIT, który trwał do końca 
września 2015 r. Zapowiadają się niespodzianki, wkrótce przeka-
żemy laureatom za pośrednictwem przedstawicieli handlowych 
szczegóły wyjazdów konferencyjnych, które planowane są na sty-
czeń, luty, marzec oraz maj 2016 r. Możecie być Państwo pewni, 
atrakcji nie zabraknie. Czekamy na wypełnione deklaracje uczest-
nictwa! Szczegóły tuż, tuż…

Maciej Czerwiński 

sycylia, wrzesień 2015

Usa, październik 2015

Usa, październik 2015

Usa, październik 2015
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ZDObYWCY MARZEŃ

W ramach nowego programu szansę na zostanie Zdobywcą Marzeń 
mają wszyscy klienci detaliczni, którzy zgodnie z zasadami najpierw prze-
ślą poprawnie wypełnioną deklarację, a następnie zrealizują indywidual-
ny target. Warto zmotywować się do uzyskania wysokich wyników, bo na 
najlepszych czekają wyjątkowe nagrody. Przede wszystkim laureaci będą 
mieli niepowtarzalną okazję odwiedzenia wybranych przez siebie zakąt-
ków świata. Tradycyjnie oferujemy trzy kierunki podróży – zróżnicowane 
ze względu na liczbę wymaganych punktów. Entuzjastom egzotyki propo-
nujemy Wietnam, sympatykom zwiedzania Starego Kontynentu – Pragę, 
z kolei miłośnikom wysokich temperatur rekomendujemy Turcję. Jednak 
katalog Zdobywcy Marzeń to jeszcze więcej niespodzianek. Po raz pierw-
szy uczestnicy jako nagrodę mogą również wybrać vouchery na niespo-
dzianki albo bony Sodexo na wartościowe upominki. 

W imieniu całej Grupy Kapitałowej Specjał serdecznie dziękujemy za 
wszystkie zgłoszenia do nowej odsłony programu, która bez Państwa za-
angażowania nie mogłaby zaistnieć. Życzymy Państwu osiągania satys-
fakcjonujących efektów w postaci zrealizowanych targetów, a następnie 
niesamowitych wrażeń podczas dalekich i bliskich podróży, a także rado-
ści z wybranych nagród. 

Maciej Czerwiński

PONAD 2 TYS. ZGŁOSZEŃ 
DO NOWEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Pierwszego października ruszyła kolejna edycja programu 
lojalnościowego dla klientów współpracujących z GK Spe-
cjał. Nagrodami w programie są zagraniczne konferencje, 
a po raz pierwszy także vouchery i bony Sodexo. Dowo-
dem na ogromne zainteresowanie katalogiem jest liczba 
przesłanych formularzy do udziału w programie. Już po-
nad 2 tysiące klientów zgłosiło swoje uczestnictwo, a tym 
samym chęć na zostanie tytułowym Zdobywcą Marzeń. 

GK Specjał pnie się coraz wyżej w rankingach przedsię-
biorstw. W najnowszej, opublikowanej w październiku przez 
Rzeczpospolitą  Liście 2000 GK Specjał  zajęła 33 pozycję. W 
branży spożywczej zajęliśmy 8 miejsce z przychodami sięga-
jącymi 7 288 402  tys. zł. To kolejny awans świadczący o ko-
lejnym udanym roku i dynamicznym wzroście naszej Grupie. 

Maciej Czerwiński

GK SPECJAŁ NA 
33 MIEJSCU

LISTA 2000 RZECZPOSPOLITEJ
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Dnia 1 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród za wzo-
rowe uczestnictwo w drugiej edycji programu Zakupowy Szał. Nagrodę 
otrzymały Delikatesy Premium w Stężycy należące do Józefa Gańskiego, 
któremu wręczono specjalny dyplom. Za zaangażowanie w akcji Zakupo-
wy Szał II  wyróżnionych zostało także 6 ekspedientek, które nagrodzono 
bonami zakupowymi.

Właściciel sklepu bardzo sobie chwalił akcję, w efekcie której wielu 
klientów otrzymało nagrody, zaś atrakcyjność samej placówki wyraźnie 
wzrosła. Od 1 października Delikatesy Premium w Stężycy  przystąpiły do 
kolejnej edycji programu.

Katarzyna Gumowska

NASZ SKLEP WYNAGRADZA 
ZAANGAŻOWANE SKLEPY

ZAKUPOWY SZAŁ

Rozpoczyna się nabór
Materiały informacyjne Uniwersytetu 

Przedsiębiorczości zostały już rozdystry-
buowane wśród naszych franczyzobiorców  
i partnerów. Z początkiem listopada została 
uruchomiona zintegrowana z platformą e-le-
arningową strona internetowa www.upspe-
cjal.pl zawierająca podstawowe informacje  
o funkcjonowaniu Uniwersytetu.

Pierwszy raz na dużą skalę Uniwersytet zo-
stał zaprezentowany 12 i 13 listopada podczas 
XVIII Targów Biznes Żywność Medycyna 
Autoflota 2015. Nasi franczyzobiorcy mieli 
możliwość zapoznania się z zasadami funk-
cjonowania projektu, a chętne osoby uzyskały 
pomoc w zarejestrowaniu swoich kont. Proces 
rekrutacji do uczestnictwa w Uniwersytecie 
Przedsiębiorczości potrwa do końca roku, a 
dla pierwszych użytkowników przewidziana 
są niespodzianki. Udział w Uniwersytecie dla 
wszystkich franczyzobiorców Grupy Kapita-
łowej Specjał jest bezpłatny, niemniej jednak 

UNIWERSYTET PRZEDSIĘbIORCZOŚCI 
JUŻ WKRÓTCE!

stawiamy na udział ambitnych i zaangażowa-
nych franczyzobiorców i ich personelu. Spra-
wimy, że dobrzy staną się jeszcze lepsi.

Startujemy w styczniu
W ramach pierwszego semestru akademic-

kiego 4 stycznia 2016 roku udostępnionych 
zostanie 7 szkoleń. Pierwszą grupę będą sta-
nowiły szkolenia dla franczyzobiorców i kadry 
zarządzającej obejmujące zagadnienia istoty 
zarządzania - funkcji i roli menadżera, mo-
tywowania pracowników oraz delegowania 
im zadań i uprawnień. Druga grupa szkoleń, 
przeznaczona dla liderów stoisk i pracowni-
ków podstawowych,  będzie zawierała tematy 
takie jak: poznawanie potrzeb klientów, sku-
teczne prezentowanie ofert handlowych oraz 
zdobywanie zaufania klientów i prowadzenie 
rozmów z trudnymi klientami. Dodatko-
wym elementem edukacji naszych uczestni-
ków będą szkolenia produktowe wspierające 
działania biznesowe sklepów franczyzowych. 

Jednym z takich szkoleń jest   szkolenie pro-
duktowe „Zakupowy Szał” zawierające naj-
ważniejsze informacje dot. tytułowej loterii 
promocyjnej. 

Także dla koordynatorów
Trwają również prace nad produkcją i udo-

stępnieniem szkoleń adaptacyjnych dla ko-
ordynatorów Livio i Nasz Sklep. Szkolenia te 
mają na celu wyrównać i wzmocnić wiedzę 
obecnie zatrudnionych pracowników sieci 
franczyzowych i Specjału o obowiązującym 
pakiecie franczyzowym oraz  pomóc w łatwy 
i szybki sposób przysposobić nowych pracow-
ników do pracy na rzecz naszych franczyzo-
biorców.

Uniwersytet przedsiębiorczości jest projek-
tem dynamicznym, który będzie się rozwijał 
wraz ze wzrostem zaangażowania i potrzeb 
naszych franczyzobiorców oraz partnerów.

Marian Zych

Niebawem wielkie otwarcie pierwszego semestru uni-
wersyteckiego. Trwa ogólnopolska kampania informa-
cyjna, w którą zaangażowani zostali kierownicy i koor-
dynatorzy sieci Livio i Nasz Sklep ze wszystkich podle-
głych im oddziałów oraz prasa i portale branżowe. 
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W oddziale kieleckim w miejscowości Mniów uruchomiony 
został  kolejny sklep w formacie Premium, zaś następne otwarcie 
planowane jest w listopadzie w Skarżysku Kamiennej. Nie pozo-
staje w tyle oddział Katowice.  Pod koniec sierpnia ruszyły Deli-
katesy Premium w Czechowicach Dziedzicach i jest to już czwar-
ty sklep w tym formacie należący do  pana Jana Kosowskiego.

Na początku września w miejscowości Przychojec na Pod-
karpaciu nastąpiło otwarcie trzeciego już w formacie Premium 
sklepu Gminnej Spółdzielni w Leżajsku. Natomiast w paździer-
niku także w oddziale rzeszowskim wystartowały dwa sklepy 
Premium. Mirosław Łuczyk uruchomił pod tym szyldem pla-
cówkę w miejscowości Siedleczka przy drodze na Bieszczady li-
czącą ponad 300 mkw. powierzchni, zaś w Stalowej Woli ruszyły 
Delikatesy Premium Gabrieli Kochańczuk usytuowane na du-
żym osiedlu mieszkalnym. Sklep po rozbudowaniu posiada 180 
mkw. powierzchni sprzedaży, na której zgromadzono bogatą 
ofertę handlową.

W oddziale łódzkim działalność pod szyldem Delikatesy Pre-
mium rozpoczął sklep Jaś w Andrespolu należący do Andrzeja  
i Artura Jasińskich. Placówka liczy 150 mkw. powierzchni han-
dlowej i kusi klientów bogatą ofertą mięsa, wędlin, nabiału, wa-
rzyw, owoców i pieczywa.

W oddziale Kraków na ul. Przewóz otwarty został już drugi 
sklep w formacie Premium należący do Teresy Sikory. Sklep li-
czący 250 mkw. powierzchni handlowej zachęca do  zakupów po-
przez bogaty asortyment świeżej żywności oraz produktów deli-
katesowych,  w tym zdrowej żywności. Łącznie w ofercie znaleźć 
można 6 tysięcy pozycji asortymentowych.

Również oddział Wrocław nie pozostaje w tyle. We wrześniu 
swój sklep w miejscowości Rudziczka wprowadził do sieci Darek 
Wasyliszyn. To już druga placówka tego właściciela działająca 
pod logo Premium, zaś pod koniec listopada ruszy trzeci sklep, 
tym razem w Racławicach śląskich.   

Oddział gdański uruchomił ostatnio dwie placówki han-
dlowe pod szyldem Nasz Sklep. To niewielki, liczący 80 mkw. 
powierzchni handlowej sklep samoobsługowy przy ulicy Sło-
nimskiego należący do Moniki Rączkowskiej oraz maleńki, 
35-metrowy sklepik ladowy własności Marka Pipke w Gdańsku 
Słonecznej. Natomiast 7 listopada ruszyły Delikatesy Premium  
w Kamienicy Szlacheckiej  należące do Bożeny Kopczyńskiej. 
Sklep liczy 120 mkw. powierzchni handlowej i oferuje około 4000 
pozycji asortymentowych. Przed otwarciem przeprowadzono re-
modeling placówki i wdrożono nowoczesne standardy sieci.

W ostatnich miesiącach uruchomione zostały także placów-
ki sieci Delikatesy Sezam. Pod tym szyldem ruszył należący 
do Anny Sargi i Pawła Buczka liczący niespełna 80 mkw. po-
wierzchni handlowej sklep na nowym osiedlu Czerwone Maki  
w Krakowie. A także placówki w Godowej i Strzyżowie, gdzie dwa 
sklepy wprowadziła do sieci Gminna Spółdzielnia w Strzyżowie.   

Kamila Tarsa

DELIKATESÓW PREMIUM  
I SEZAM CORAZ WIĘCEJ

Koniec wakacji  i pierwsze jesienne miesiące to czas kolejnych otwarć 
sklepów franczyzowych pod szyldem Delikatesy Premium. Nowe pla-
cówki handlowe powstają w różnych regionach kraju.
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300 sklepów LD Holding w Wielkopolsce

W miejscowości Budy w powiecie krotoszyńskim 17 października ruszył sklep w formacie 
Livio Ekspres należacy do Zbysława Świdowicza. To już 5 placówka handlowa tego franczyzo-
biorcy działająca pod logo Livio i trzechsetna uruchomiona w oddziale poznańskim LD Holding.

Doskonale zagospodarowana powierzchnia handlowa sklepu liczy 80 mkw. Klienci spotkają 
się tam nie tylko z miłą i fachową obsługą, ale również z szeroką ofertą asortymentową liczącą 
4000 pozycji. Zbysław Świdowicz podkreśla, że współpraca w ramach sieci przynosi szereg wy-
miernych korzyści. Konkurencyjne ceny,  bogaty asortyment, dogodne warunki płatności, które 
mają bardzo duże znaczenie przy inwestycji w zatowarowanie,  jak i urządzenie nowej placówki 
to tylko ważniejsze z tych korzyści. – Bardzo istotne znaczenie ma rabat retrospektywny wypłaca-
ny przez sieć, który jest dużą wartością dodaną. Mamy dostęp do programów lojalnościowych or-
ganizowanych przez LD Holding takich jak „Super Profit” czy „Zakupowy Szał” – dodaje Zbysław 
Świdowicz.

Właścicielowi jubileuszowego sklepu warto życzyć wielu dalszych sukcesów!

Łódź nie pozostaje w tyle

W Będkowie, w powiecie tomaszowskim 12 sierpnia został otwarty nowy sklep formatu Livio 
TOP, którego właścicielem jest Krzysztof Tyburc. Tym samym oddział łódzki LD Holding liczy 
już ponad 265 placówek,  a ich liczba stale rośnie.

Pan Krzysztof i jego rodzina już po raz trzeci postawili na rzetelność i zaangażowanie sieci 
zrzeszając kolejny ze swoich sklepów pod szyldem LIVIO. Nowoczesne wyposażenie, powierzch-
nia handlowa zajmująca 300 mkw., szeroka oferta asortymentowa licząca 8000 pozycji, dogod-
ne położenie oraz duży, wygodny parking niewątpliwie są atutami dla klientów odwiedzających 
nowo otwartą placówkę.                          

Livio TOP na Pomorzu

W miejscowości Szemud, przy ul. Wejherowskiej 42  24 października wznowił działalność  sklep 
Krystyny Stenka i Marii Krauza.  Obie Panie postawiły na rozwój swojego biznesu – w sklepie 
przeprowadzono  gruntowny remont, zakupione zostały nowe urządzenia chłodnicze oraz wypo-
sażenie, zaś tradycyjną formę sprzedaży „zza lady” zastąpiono nowocześniejszą „samoobsługą”.  
A placówka zaczęła funkcjonować jako Livio TOP.

Na liczącej 70 mkw. powierzchni sprzedaży klienci znajdą ok. 2000 pozycji asortymentowych, 
a wśród nich szeroki wybór produktów spożywczych i alkoholi. W dniu otwarcia zmodernizowa-
nej placówki na klientów czekał szereg atrakcji takich jak promocje, degustacje oraz wyjątkowa 
loteria fantowa.

Oddział Śląsk zdobywa nowe tereny

Sklep numer 1670 zrzeszony w LD Holding ruszył 7 listopada pod szyldem Livio we wsi Witów 
w woj. małopolskim. Właściciel Kazimierz Leja postawił na model franczyzy Livio Market. Na 
powierzchni handlowej liczącej 100 mkw. sklep oferuje klientom blisko 3000 pozycji asortymen-
towych, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

To pierwszy sklep pod szyldem Livio w pobliżu zimowej stolicy Polski – Zakopanego. Sąsiedz-
two głównej drogi sprawia, iż chętnie odwiedzać go będą nie tylko mieszkańcy Witowa, ale rów-
nież miłośnicy gór i białego szaleństwa z całego kraju.

Mariusz Michalczyk

Rośnie liczba franczyzobiorców sieci LD Holding. Szczególnie cieszy fakt, iż 
coraz więcej sklepów uruchamianych jest w formacie Livio TOP, zaś sklepy 
pod szyldem Livio pojawiają się w coraz to nowych regionach kraju.

LD HOLDING LICZY JUŻ 1670 
PLACÓWEK HANDLOWYCH
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PORADNIK HANDLOWCA - WRZESIEŃ 2015
We wrześniowym magazynie Poradnik Han-

dlowca znalazła się informacja o otwarciu 3 000 
punktu działającego pod szyldem Nasz Sklep. 
Delikatesy Premium zostały uruchomione 8 
sierpnia br. w Słupsku. Co więcej placówka jest 
jednym z największych obiektów należących do 
sieci. Powierzchnia sklepu to aż 600 metrów kwa-
dratowych. Placówka oferuje klientom przeszło 6 
500 pozycji asortymentowych, zaś o zadowolenie 
klientów dba 12-osobowy zespół. 

HURT&DETAL – WRZESIEŃ 2015
W magazynie Hurt i Detal na 8 stronie można 

opublikowano komentarz Krzysztofa Tokarza, Pre-
zesa Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał dotyczący 
współpracy ze spółkami Delko i Polski Tytoń. Wy-
powiedź związana jest z najbliższymi planami no-
wego podmiotu, który obecnie działa pod roboczą 
nazwą „Integracja”. Krzysztof Tokarz zdradza, że w 
oczekiwaniu na zgodę UOKiK podjęto już szereg 
działań zmierzających do realizacji pierwszych 
projektów. Więcej można przeczytać we wrześnio-
wym numerze magazynu.

GAZETA FINANSOWA - PAŹDZIERNIK 2015
„Człowiek, który walczy o polskie sklepy” pod 

takim tytułem ukazał się obszerny wywiad za-
mieszczony w Gazecie Finansowej i na portalu 
gf24.pl z Krzysztofem Tokarzem, Prezesem Zarzą-
du Grupy Kapitałowej Specjał. Rozmowa dotyczy 
obecnej sytuacji na rynku i konkurencji pomiędzy 
zagranicznymi sieciami, a rodzimymi sklepami. W 
materiale czytamy, że rodzimy handel jest coraz le-
piej zorganizowany i wciąż posiada około 50 proc. 

rynku, a klienci chętnie wracają do tradycyjnych 
sklepów osiedlowych. Ponadto w wywiadzie Pre-
zes GK Specjał mówi o planach rozwoju sieci do 
10 000 sklepów, o tym co przyciąga klientów i jak 
stworzyć dobry biznesplan oraz jak jego zdaniem 
polskie ustawodawstwo powinno chronić handel z 
rodzimym kapitałem. Zachęcamy do lektury!

HANDEL – WRZESIEŃ
Magazyn Handel to kolejne pismo, które poin-

formowało o otwarciu trzytysięcznego sklepu dzia-
łającego pod szyldem Nasz Sklep. Jak czytamy na 
10 stronie, nowa placówka znajduje się w Słupsku 
przy ulicy 11 Listopada. W materiale wypowie-
dział się Jan Sałata, wiceprezes spółki Nasz Sklep, 
który podkreślił, że otwarcie sklepu jest dla firmy 
szczególnym powodem do dumy i to nie tylko ze 
względu na to, że została przekroczona bariera 
kolejnego tysiąca placówek. Zaznaczył również, że 
jest to dowód na konsekwentne realizowanie planu 
otwarć pod szyldem Delikatesy Premium. 

HANDEL – WRZESIEŃ 2015
Na stronie 12 magazynu Handel czytamy o 

otwarciu nowego sklepu w formacie Livio, nale-
żącym do LG Holding.  To już 1600 placówka tej 
sieci. Sklep zlokalizowany jest w Gdańsku, w po-
bliżu dworca Głównego.  Placówka liczy 70 mkw, 
a klientom oferuje około 2 tys. pozycji asortymen-
towych. 

SUPER NOWOŚCI – PAŹDZIERNIK 2015
Dla kogo złoto? Pod takim tytułem w dzienniku 

Super Nowości ukazał się artykuł poświęcony kon-
kursowi  Złote Medale, który odbywa się w ramach 

Piszą o nas
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XVIII Międzynarodowych Targów Biznes Żyw-
ność Medycyna Auto Flota. W materiale przedsta-
wiono najważniejsze założenia i zasady działania 
konkursu. 30 Złotych Medali ufundowanych przez 
GK Specjał – organizatora Targów – trafi do firm, 
których produkty zostaną najlepiej ocenione przez 
Kapitułę Konkursu. 

SUPER NOWOŚCI – PAŹDZIERNIK
Także w październiku na łamach gazety co-

dziennej Super Nowości ukazał się artykuł zapo-
wiadający tegoroczne Targi Biznes Żywność Me-
dycyna Auto  Flota. W materiale skoncentrowano 
się przede wszystkim na przedstawieniu oferty 
związanej z medycyną i urodą. O zaplanowanych 
konsultacjach medycznych, badaniach oraz innych 
atrakcjach opowiedziała Bernadetta Sternalska, 
Dyrektor Handlowy Przedsiębiorstwa Zaopa-
trzenia Lecznictwa „Cezal Rzeszów”.  W artykule 
znalazł się również program tegorocznych badań 
przygotowanych dla uczestników targów. 

ŻYCIE HANDLOWE – WRZESIEŃ 2015 
We wrześniowym magazynie Życie Handlowe 

można przeczytać o nowych otwarciach sklepów  
w formacie Livio Market i Livio Top. Pierwsza pla-
cówka została uruchomiona w  centrum Gdańska, 
druga natomiast w Trąbkach Wielkich, przy dro-
dze przelotowej pomiędzy Gdańskiem a Starogar-
dem. 

ŻYCIE HANLOWE – WRZESIEŃ 2015
Magazyn Życie Handlowe to kolejne branżowe 

pismo, które informuje o trzytysięcznym sklepie w 
sieci Nasz Sklep. W materiale podano najważniej-

sze informacje dotyczące lokalizacji i powierzchni. 
Zwrócono również uwagę, że klienci mogą wybie-
rać spośród aż 6,5 tysięcy pozycji, a o komfort ro-
bienia zakupów dba 12-osobowy zespół. 

PORADNIK HANDLOWCA – PAŹDZIERNIK 
2015

W październikowym wydaniu Poradnika Han-
dlowca znalazł się obszerny wywiad z Krzysztofem 
Tokarzem, Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej 
Specjał. Rozmowa przeprowadzona została w kon-
tekście 25-lecia działalności firmy Specjał. Prezes 
Zarządu w wywiadzie opowiedział o początkach 
istnienia firmy oraz kluczowych momentach w jej 
rozwoju. Podkreślał, że kluczową kwestią dla firmy 
jest jej wiarygodność dla partnerów biznesowych. 
W wywiadzie Krzysztof Tokarz odpowiedział rów-
nież na pytania dotyczące przyszłości hurtu oraz 
wpływu zagranicznych sieci handlowych. W wy-
wiadzie przedstawił również najbliższe plany Gru-
py Kapitałowej Specjał. Rozmowę przeprowadził 
Jacek Ratajczak.  

HANDEL – PAŹDZIERNIK 2015
W magazynie Handel opisano Delikatesy Pre-

mium w Głogowie Małopolskim. Marek Barczak 
– właściciel 100-metrowego sklepu opowiedział o 
swojej strategii działania oraz o tym co jego zda-
niem przyciąga klientów. W artykule przedstawił 
również kilka swoich autorskich pomysłów, które 
z sukcesem wdrożył w som sklepie. Więcej można 
przeczytać na stronach 84-85 w październikowym 
wydaniu pisma Handel. 

Patrycja Wilczyńska

Piszą o nas
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W tej edycji konkursów można składać wnioski o dofinansowanie działalności 
szkoleniowo-doradczej dla dwóch typów projektów:

1. Projekty, które mają obejmować: rekrutacje, szkolenie, staże i zatrudnie-
nie osób bezrobotnych. 

2. Projekty, w ramach których osoby pracujące,  z własnej inicjatywy ( bez 
skierowania z zakładu pracy) mogą uczestniczyć w różnego rodzaju 
szkoleniach.

W ramach pierwszego typu projektów Centrum Szkolenia Kadr LD Holding 
SA, w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy i franczyzobiorcami, bę-
dzie prowadziło nabór osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w 
handlu. Osoby te przejdą podstawowe szkolenia w zakresie obsługi klienta, BHP 
i HACCP, uzyskają książeczki sanitarno-epidemiologiczne i zostaną skierowa-
ne na staże w placówkach naszych franczyzobiorców, którzy wyrażą taką chęć. 
Staż będzie trwał 4-6 miesięcy i będzie w całości opłacony z projektu (właści-
ciel firmy nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów). Po zakończeniu stażu 
część stażystów musi zostać zatrudniona na min. ½ etatu przez trzy miesiące.  
Na przykład jeżeli w sklepie dwie osoby będą na stażu przez 4 miesiące to po 
zakończeniu stażu przynajmniej jedna osoba musi zostać zatrudniona na ½ etatu 
na trzy miesiące lub na umowę zlecenie,  ale o wynagrodzeniu równoważnym 
zatrudnieniu na ½ etatu.  Dla franczyzobiorców, którzy postanowią nawiązać z 
nami współpracę w ramach projektu jest to niewątpliwie sposób obniżenia kosz-
tów funkcjonowania sklepu. 

NOWE PERSPEKTYWY WSPARCIA DLA 
FRANCZYZObIORCÓW

Ruszyły konkursy na pozyskanie dotacji unijnych w ramach budżetu na lata 2015-2020. Pierwsze nabory zostały 
ogłoszone w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim. W ślad za nimi niebawem ruszą  
nabory w świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim.  

PROJEKTY UNIJNE  

Drugi typ projektu może obejmować szeroki zakres szkoleń dla naszych 
franczyzobiorców i ich pracowników, począwszy od szkoleń z podstawy ob-
sługi komputera poprzez szkolenia miękkie np. z obsługi klienta, zarządza-
nia, komunikacji, BHP, HACCP, a na szkoleniach obsługi wózków widłowych 
czy też przygotowujących do zdobycia tytułu czeladnika (wykwalifikowany 
sprzedawca) i mistrza w dowolnym zawodzie kończąc.  Zdobycie tytułu cze-
ladnika,  a następnie mistrza  umożliwia  wnioskowanie o przyznanie dofinan-
sowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu nauki zawodu. 
Wnioski takie składa się do właściwego co do miejsca prowadzenia działal-
ności urzędu gminy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od długości 
okresu szkolenia  młodocianego. Zachęcam franczyzobiorców Livio oraz Nasz 
Sklep  do zainteresowania się tym tematem i  szkolenia młodocianych, ponie-
waż płyną z tego tytułu wymierne korzyści: po pierwsze zyskuje się dodatko-
wego pracownika, który wspomaga pracę personelu podstawowego w sklepie, 
a po drugie po wyszkoleniu takiego młodocianego pracownika można otrzy-
mać dofinansowanie kosztów szkolenia w wysokości nawet 7000 zł.

Osoby zainteresowane poruszanymi tematami proszone są o kontakt  
z Centrum Szkolenia Kadr LD Holding S.A. 

tel: +48 32 478 90 00
e-mail: szkolenia@ldholding.pl    

Włodzimierz Pietras
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Jak długo jest Pan klientem Specjału?
Z firmą Specjał współpracuję od wielu lat. Jestem stałym 

klientem i doskonale pamiętam wdrażanie poprzedniej platfor-
my do zamówień. Aktualnie sięgnąłem po nowe rozwiązanie 
– Ehurtownię. To dobry krok sprzyjający naszej współpracy ze 
Specjałem.

 Od jak dawna korzysta Pan z Ehurtowni?
Od samego początku, gdy tylko Specjał udostępnił taką moż-

liwość. Jestem zarazem jednym z jej pierwszych zarówno pilo-
tażowych, jak i aktywnych klientów. 

Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystywanie tej platformy?
Przede wszystkim korzystam na dodatkowym rabacie, który 

przysługuje za zamówienia za pośrednictwem Ehurtowni oraz 
promocjach, które Specjał dedykuje tylko dla klientów Ehur-
towni. Poza tym to rewelacyjne narzędzie, za pomocą którego 
jestem w stanie szybko przeanalizować ofertę pod kątem asor-
tymentu i cen. Towary są odpowiednio oznaczone kategoriami 
i grupami, co znacznie ułatwia mi odnalezienie interesującego 
mnie asortymentu. Dodatkowo stanowi to swego rodzaju kata-
log, gdyż każdy towar ma swoje zdjęcie i podstawowe dane logi-
styczne. Dzięki temu jesteśmy pewni, jaki produkt zamawiamy, 
co nie zawsze miało miejsce w przeszłości.

Zamówienia przez Ehurtownię są dużo szybsze poprzez wy-
korzystanie kolektora danych, który współpracuje z platformą. 
Może je więc robić każda osoba – nie trzeba do tego jakiejś 
specjalnej wiedzy – wystarczy krótkie szkolenie personelu. 
Do utworzenia zamówienia wystarczy na kolektorze zaczytać 
towar, podać ilość, a po zakończonym zamówieniu podłączyć 
urządzenie do komputera z Ehurtownią. W samej platformie 
wystarczą 3 kliknięcia, aby zrealizować zamówienie. 

Po jego złożeniu od razu przekazywany jest komunikat o 
realizacji, stąd mam pewność, że otrzymam interesujący mnie 
asortyment. Nic prostszego.

Czy trudne było dla personelu przejście na nową platformę?
Ehurtownia to rozwiązanie bardzo intuicyjne, proste w ob-

słudze, a poza tym znane na rynku. Jako jedna z osób odpo-
wiadających za zamówienia ze sklepu bardzo ucieszyłem się na 
wieść, że Specjał udostępnia takie rozwiązanie. Samo tworzenie 
zamówień jest bardzo przyjemne i nie sądzę by ktokolwiek miał 
problem z wykorzystaniem Ehurtowni. Poza tym we wdrożenie 
Ehurtowni zaangażowani są przedstawiciele handlowi Specja-
łu, którzy instalują platformę i szkolą z podstawowej obsługi. 
Jeżeli pojawiają się pytania czy wątpliwości, a przedstawiciel 
handlowy nie jest w stanie pomóc, funkcjonuje telefon serwi-
sowy Ehurtowni, pod którym dyżurują osoby zaangażowane w 

NOWOCZESNE NARZĘDZIE 
WSPOMAGAJĄCE bIZNES

Rozmowa z panem Ryszardem Hanejko, menadżerem 
sklepu Delikatesy Premium z Kamienia k. Rzeszowa, 
użytkownikiem nowej platformy Specjału - Ehurtowni.

EHURTOWNIA

projekt – są w stanie udzielić pomocy zdalnej łącząc się na mój komputer za pomocą nowo-
czesnych narzędzi.

Jak zachęciłby Pan innych klientów do skorzystania z rozwiązania?
Myślę, że każdy kto tylko pozna zalety i spróbuje – nie będzie miał wątpliwości, że to bar-

dzo pomocne w naszej pracy rozwiązanie. Klient nic nie traci, bo przedstawiciel handlowy 
dalej go wizytuje, a dostaje on dodatkowe narzędzie do pracy, jak równieź dodatkowe rabaty 
i promocje, które nie są dostępne w standardowej ofercie Specjału.

Artur Hordyn
Hanna Sądej
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Nasi Klienci otrzymali do dyspozycji atrakcyjną ofertę niemal 
120 wystawców, w tym blisko 70 producentów współpracujących ze 
Specjałem. Imprezę odwiedziło ok. 1000 kupców z regionu łódzkie-
go. Na pełną ocenę skuteczności handlowej naszego przedsięwzięcia 
trzeba poczekać kilka tygodni, ale wstępne analizy pokazują, że skór-
ka była warta wyprawki. 

Łódzkie Targi Kupieckie 2015, jako impreza współorganizowana 
przez dystrybutorów kilku branż, nawiązują do tradycji i osiągnięć 
Grupy Konsument, która przez dekadę była pionierem podobnych 
rozwiązań i niekwestionowanym liderem dystrybucji w regionie 
łódzkim. Ale co ważniejsze nasza inicjatywa wpisuje się w długo-
falową politykę GK Specjał nakreśloną przez Krzysztofa Tokarza, w 
ramach której planowane jest powołanie międzybranżowej spółki 
dystrybucyjnej Integracja. Wśród inicjatorów tej koncepcji są  Gru-
pa Delko oraz PT Dystrybucja. Nasza październikowa impreza to 
jedno z pierwszych w skali kraju przedsięwzięć, zrealizowanych w 
ramach tej nowej strategii konsolidacyjnej Specjału.

Paweł Stawiany

W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 
Zbyszko w Wiączyniu koło Łodzi 3 paździer-
nika odbyło się spotkanie integracyjne pracow-
ników oddziałów GK Specjał  Warszawa oraz 
Łódź. Gościnnie uczestniczyli również wszyscy 
pracownicy LD Holding O/Łódź oraz O/Ma-
zowsze, a także Nasz Sklep O/Łódź i O/War-
szawa. W pierwszej części spotkania mieliśmy 
przyjemność zwiedzić stadninę koni Zbyszko, 
jedną z najlepszych w Europie.  Poznaliśmy 
historię i aktualne sukcesy firmy oraz zobaczy-
liśmy kilkadziesiąt gatunków wspaniałych koni  
zarówno w trakcie treningów na parkurach, jak 
również w stajniach.  Cel spotkania –integracja 
pracowników został osiągnięty w drugiej części 
w trakcie szalonej zabawy na parkiecie!

Paweł Stawiany

ŁÓDZKIE TARGI KUPIECKIE 2015

W dniu 23 października br. odbyła się pierwsza edycja Łódzkich Targów Kupieckich.   
Imprezę zorganizowały: łódzki oddział GK Specjał, hurtownia chemiczno-kosmetyczna 
Delkor, dystrybutor mięsa i wędlin Panda ze Zgierza oraz PT Dystrybucja (dawniej Polski 
Tytoń). 

WARSZAWA I ŁÓDź INTEGRUJĄ SIĘ
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Targi medyczne z roku na rok mają coraz cie-
kawszą i bardziej zróżnicowaną ofertę. Rośnie 
również ich prestiż w regionie podkarpackim  
z racji organizowanych konferencji i systematycz-
nie zwiększającej się liczby odwiedzających.

W tym roku  cykl ciekawych tematycznie wy-
kładów poprowadzili:

- Marcin Kobylański (Hartmann Polska) „Jak 
mogę pomóc pacjentom z raną przewlekłą”

- K. Targowska- Łodej, M. Kłosowicz (Fresenius 
Polska) „Leczenie żywieniowe. Żywienie dojelito-
we w opiece długoterminowej.

- Agnieszka Markowicz (TZMO) „Wyjdę ze 
szpitala i co dalej? Przygotowanie rodziny do przy-
jęcia opieki nad pacjentem leżącym”.

- Agnieszka Sołtys (Schulke) „Partner w higie-
nie szpitalnej i lecznictwie otwartym”.  

Tego typu wydarzenia prowadzą do pozyskiwa-
nia wiedzy, wymiany doświadczeń i bycia na bieżą-
co z nowościami i zmianami w branży medycznej.

Z kolei wystawcy kolejny raz mieli okazję przy-
bliżyć swoją ofertę zwiedzającym. Bezpośrednie 
spotkania z przedstawicielami firm to najlepsza 
metoda zdobycia informacji o produktach zarów-
no dla indywidualnych zwiedzających, jak i dla 
profesjonalistów z branży medycznej. To także 
możliwość zakupu artykułów renomowanych firm  
w promocyjnych cenach.

PROFESJONALIZM NA KAŻDYM KROKU
TARGI 2015

Targi „biznes  Żywność Medycyna Auto Flota”  w Rzeszowie  to jedno z najważniejszych spotkań  w branży medycz-
nej. Jak co roku, obok stałych wystawców, pojawiły się nowe firmy, a wszyscy zaprezentowali ekspozycje w sposób 
efektowny, przejrzysty i pokazali to, co w branży nowe i ważne. 

 Jak co roku Centrum Medyczne „Medicor” oraz 
Centrum Medyczne „Medyk” z Rzeszowa podczas 
2 dni Targów, zorganizowały bezpłatne badania dla 
pacjentów. Sprawdzano poziom cukru, cholestero-
lu, ciśnienia, przeprowadzano spirometrię, a tak-
że konsultacje internistyczne i dermatologiczne. 
Oczekujący na badania wolny czas poświęcali na 
zwiedzanie stoisk.

 Trudno wymienić wszystkie zalety naszych 
Targów, ale reasumując wystawcy przygotowali 
dla odwiedzających ciekawe oferty, a my jako or-
ganizatorzy postaraliśmy się, aby z naszej strony 

Informujemy, że wkrótce będziemy mogli za-
prosić Państwa do naszego nowego sklepu inter-
netowego oraz wypożyczalni sprzętu medycznego 
cezal24.pl. Obecnie trwa jego gruntowna przebu-
dowa. Sklep zyska nową szatę graficzną, co mamy 
nadzieję sprawi, że każdy odwiedzający bez trudu 
wybierze potrzebny asortyment.

W ofercie pojawi się wiele nowości: artykuły dla 
przyszłych mam, seniorów oraz placówek służby 
zdrowia.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych do odwiedzania strony internetowej  naszej 

wszystko było dopięte na ostatni guzik i żeby Targi 
Medyczne postrzegane były jako  impreza presti-
żowa, która pozwala nawiązać i utrzymywać kon-
takty z kontrahentami, zaprezentować swoje towa-
ry oraz wymienić doświadczeniami i zapoznać się 
z nowymi trendami w branży. 

Dziękujemy wystawcom za udział, za profesjo-
nalne przygotowanie stoisk, za ciekawą ofertę. Od-
wiedzającym dziękujemy za dużą frekwencję. 

Do zobaczenia w przyszłym roku !!!

Jolanta Darłak

CEZAL 24 W NOWYM KSZTAŁCIE
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego. Będzie ona 
połączona ze sklepem cezal24.pl.

Już wkrótce na stronie sklepu pojawi się więcej 
szczegółów. A  dziś zapraszamy do odwiedzenia i 
polubienia nas na: www.facebook.com/sklepme-
dycznycezal.

W dniu otwarcia będą czekały na Państwa 
atrakcyjne rabaty i promocje.

Serdecznie zapraszamy!!!
Agata Stępień
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Podczas konferencji „25 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju  
z GK Specjał” nie brakowało akcentów nawiązujących do tego jubi-
leuszu. Dla zarządu i pracowników firmy była to okazja do podsu-
mowań, refleksji oraz planów na przyszłość. W trakcie uroczystego 
bankietu, który nastąpił po konferencji, jedenastu pracowników fir-
my otrzymało państwowe odznaczenia za długoletnią pracę.

Złote, srebrne i brązowe medale Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda przyznał jedenastu pracownikom GK Specjał. Odzna-
czenia zostały przyznane za wkład i zaangażowanie w wieloletnią 
pracę.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oznaczone zostały następu-
jące osoby:

Pani Doksa Danuta
Pan Gąska Andrzej
Pani Sarzyńska Lidia

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oznaczone zostały nastę-
pujące osoby:

Pani Gorczyca Teresa
Pan Kaczka Janusz
Pani Korbecka Irena
Pani Kuśnierz Marta
Pani Szydełko Justyna

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oznaczone zostały nastę-
pujące osoby:

Pan Czarnik Daniel
Pan Marcinowski Arkadiusz
Pan Niemiec Piotr

Patrycja Wilczyńska

PAŃSTWOWE ODZNACZENIA 
DLA PRACOWNIKÓW GK SPECJAŁ

Od lewej: Krzysztof Tokarz - Prezes Zarządu GK SPECJAŁ, 
Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Andrzej Gąska, 
Danuta Doksa, Lidia Sarzyńska

Od lewej: Krzysztof Tokarz - Prezes Zarządu GK SPECJAŁ, 
Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Arkadiusz Marci-
nowski, Piotr Niemiec, Daniel Czarnik

Od lewej: Krzysztof Tokarz - Prezes Zarządu GK SPECJAŁ, Gra-
żyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki, Janusz Kaczka, Teresa 
Gorczyca, Marta Kuśnierz, Justyna Szydełko, Irena Korbecka
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MAŁGORZATA JADACH 
W Specjale od 2007 r. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika zmiany w sklepie DS. 3 w Tarnobrzegu. 
Jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje 
kontakty interpersonalne. Powierzone zadania wykonuje z należytym zaangażowaniem, systematycznie 
i dokładnie. Potrafi pracować pod presją czasu, sprawdza się w sytuacjach stresowych, zawsze zachowu-
jąc spokój. Wyśmienicie radzi sobie zarówno wykonując indywidualne zadania, jak i pracując w zespole. 
Małgorzata jest bardzo ambitna, stale dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Jest otwar-
ta na nowe wyzwania. Wolny czas lubi spędzać przy pieczeniu ciast i dobrej muzyce. 

ALICJA ŁAKOMA 
W GK Specjał pracuje od 2005 r. Obecnie na stanowisku kierownika sklepu NS 38 przy ul. Żwirki i 
Wigury. Jest osobą rzetelną, bardzo pracowitą, odpowiedzialną, solidną. Swoje obowiązku wykonuje 
z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Uważa, że praca napędza ją do działania i realizowania 
nowych planów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wolny czas lubi spędzać na świeżym 
powietrzu, każdą wolną chwilę poświęca na podróże – jej marzeniem jest podróż do Australii.

AGNIESZKA JANDA
W GK pracuje od 2012 roku, obecnie na stanowisku kierownika zmiany w sklepie NS 20 przy ul. 
Ofiar Katynia 6 w Rzeszowie. Cechujące ją sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność.  Dzięki 
kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętnościom sprawnego działania pani Agniesz-
ka z powodzeniem pełni powierzone jej funkcje, zaś duża samodzielność w realizacji działań czynią 
ją bardzo dobrym pracownikiem, głęboko zaangażowanym w działalność firmy i w pełni się z nią 
identyfikującym. Świetnie radzi sobie w zarządzaniu zespołem podległych pracowników. Jest osobą 
uśmiechniętą, otwartą i bardzo komunikatywną. Prywatnie żona oraz mama dwójki dzieci. Jej pasja to 
gotowanie oraz czytanie książek. Najbardziej ceni sobie wolny czas spędzany z rodziną.

W gronie pracowników Grupy Kapitałowej Specjał mamy Wicemistrza 
Polski w łucznictwie. 

Pan Wojciech Tokarz na 79 Mistrzostwach Polski Seniorów OPEN zdo-
był II miejsce w kategorii łuk bloczkowy mężczyźni. Zawody odbyły się 24 
września w miejscowości Dobrcz k/Bydgoszczy. 

Pan Wojciech łucznictwem interesuje się od 2012 roku. Jednak to nie jego 
pierwszy sukces. W zeszłym roku zajął III miejsce w Mistrzostwach. Aktu-
alnie jest powołany do kadry narodowej. Na swoim koncie nie ma jeszcze 
sukcesów o randze międzynarodowej, ale jak zapowiada - jest o co walczyć. 

O łuczniczych pasjach Pana Wojtka pisaliśmy już w kwartalniku nr 
59/2014 (do pobrania na stronie  internetowej www.specjal.com.pl). 

Zachęcamy do lektury, a Panu Wojciechowi życzymy dalszych sukcesów!

Patrycja Wilczyńska 

SUKCES NA ZAWODACH  
W ŁUCZNICTWIE

32365/2015



24 65/2015

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 Krasna-Dziedzic.

Nasze PasjePASJONAT MOTOROWYCH 
JEDNOŚLADÓW

Od komara do ścigacza
Paweł od najmłodszych lat był związany z motoryzacją, a w szcze-

gólności z tym, co jeździ na 2 kółkach. Już jako 9 – latek był szczęśli-
wym posiadaczem motoroweru, niezapomnianego modelu „Komar 3”. 
Wraz z wiekiem i doświadczeniem pojawiały się coraz to lepsze i po-
tężniejsze maszyny, m.in. Jawa 50, WSK 175, CZ 175, CZ 350. Słowem 
motorowe klasyki czasów minionych. 

Ale nie tylko. Były lata gdy miał w swojej „stajni” prawdziwe ścigacze 
takie jak Kawasaki ZXR 600 oraz Kawasaki GPZ 500. Prawdziwie nie-
zapomniane doznania dostarczał jednak Triumph Tiger 800 czyli agre-
sywny zawadiaka, którego głównym zadaniem jest wytrzymać każde 
warunki jazdy. To uniwersalne turystyczne enduro z drapieżnym sil-
nikiem. To na tym motorze Paweł przemierzał bieszczadzkie szlaki, 
zwiedzał okolice oraz odbywał weekendowe wypady. 

Rekonstrukcja legendy
Jak na każdego pasjonata przystało Paweł czerpał przyjemność i sa-

Paweł Harpula ma niecodzienną pasję. Składa i „ujeżdża” stare motory. 
Na co dzień jest kierownikiem logistyki w Grupie Kapitałowej Specjał. 
Można powiedzieć, że zarządza całym transportem w skali firmy. 

tysfakcję nie tylko z jazdy.  Potrafił także samodzielnie zająć się swoimi 
maszynami od strony technicznej. Remonty, naprawy, wymiany części 
nie stanowią dla niego żadnej tajemnicy. W przydomowym warsztacie 
jest w stanie zrobić wszystko co trzeba, aby jego motocykle funkcjono-
wały doskonale.  

W ostatnim czasie łącząc swoją znajomość mechaniki oraz zami-
łowanie do motoryzacji Paweł zajął się rekonstrukcją starych, zanie-
dbanych modeli. Praktycznie prawie ze złomu w ciągu 3 lat „postawił 
na koła” Junaka M10 z 1962 r. Przemianę widać na fotografiach. Ko-
lejnym skarbem, nad którym obecnie pracuje to motorowa historia, 
czyli BMW R 35. Zostało przy nim jeszcze sporo pracy, ale ma nadzieję 
doprowadzić go do pełnej sprawności już w przyszłym roku.

Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych udanych rekonstrukcji !!!

Sebastian Katlewski



ZbIÓRKI PUbLICZNE 
SZANSĄ DLA CHORYCH

Fundacja Specjał ma możliwość organizowania zbiórek publicz-
nych dla dzieci potrzebujących pomocy w zakresie dofinansowa-
nia kosztownego leczenia, rehabilitacji czy też zakupu sprzętu me-
dycznego.  Zachęcamy wszystkich do informowania pracowników 
potrzebujących wsparcia finansowego w leczeniu o możliwości 
udzielenia pomocy poprzez pozyskiwanie środków drogą zbió-
rek publicznych. Jednocześnie informujemy, iż w tym roku odbyła 
się zbiórka dla chorej 5-letniej Marysi. Zebraliśmy kwotę 1540 zł, 
którą przekazaliśmy na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.                                                                    
Obecnie prowadzimy zbiórkę w sklepach LD Holding dla 3-letniego 
Adriana, który urodził się ze skomplikowaną wadą układu nerwowe-
go. Dochód zostanie  przeznaczony na sfinansowanie  specjalistycz-
nej rehabilitacji dla chłopca. 

Jednocześnie zachęcamy osoby potrzebujące wsparcia finansowe-
go dla chorych i niepełnosprawnych dzieci do składania wniosków 
o udzielenie pomocy. Zapewniamy, że każdy wniosek zostanie roz-
patrzony (druki są dostępne na stronie internetowej fundacji www.
fundacjaspecjal.pl).

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

Zarząd Fundacji Specjał
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Dlatego właśnie 19 września została zorganizowana wy-
cieczka do miejscowości Muczne. To mała  osada leśna,  ide-
alna baza wypadowa na Bukowe Berdo, a  także na Krzemień, 
Tarnicę, lub na Halicz.   O godz. 6.30 wyruszyliśmy na szczyt  
Bukowe- Berdo I oraz Bukowe- Berdo II. Podczas wejścia na 
szczyty można było dojrzeć malowniczy  krajobraz zarówno 
połoniny,  jak i szczyty Tarnicy czy Halicza. Po długim wysiłku 
fizycznym wyruszyliśmy dalej do miejscowej restauracji na de-
gustację regionalnych trunków oraz potraw. 

Polecam serdecznie powyższą trasę zarówno dla amatorów 
jak i pasjonatów górskich wycieczek.  

Sylwia Bałchan

 

Górskie wędrówki to dobry sposób na relaks  
i wypoczynek o każdej porze roku. Jednak szcze-
gólny urok towarzyszy im w okresie babiego 
lata: jest ciepło, a szczyty zaczynają się mienić 
paletą barw. 

LEPIEJ ODPOCZĄĆ SIĘ NIE DA

Spotkaliśmy się na strzelnicy „Strzelka” nie-
opodal Rzeszowa, gdzie pomimo deszczowej  
aury można było się skupić na precyzyjnym 
oddawaniu zajęciom praktycznym. Pierwszym 
etapem było obowiązkowe zaznajomienie się z 
zasadami bezpieczeństwa i obsługi broni. Na-
stępnie rozpoczęliśmy to, co najprzyjemniejsze, 
czyli strzelanie z broni krótkiej typu Glock oraz 
maszynowej typu PM. 

Zdecydowana większość uczestników szkole-
nia pokazała się z dobrej strony i przekroczyła 
wymagany zakres punktowy. Najlepiej zaprezen-
towali się dyżurna Bernadeta Motyl  oraz pra-
cownik Grupy Interwencyjnej Kamil Bąk,  którzy 
otarli się o perfekcyjny rezultat.

Uzyskane wyniki świadczą o profesjonalizmie 
grupy interwencyjnej, jednocześnie zapewnia-
my naszych klientów, że mogą spać spokojne. 
W opinii instruktora prowadzącego zajęcia nasi 
pracownicy wypadli zdecydowanie najlepiej  
z rzeszowskich firm ochroniarskich.     

Ireneusz Marchut

ZAJĘCIA STRZELECKIE AGENCJI 
OCHRONY „SPECJAŁ”

W dniu 25 września bieżącego roku odbyło się coroczne szkolenie z zakresu obsługi 
broni palnej dla pracowników Stacji Monitorowania „Specjał”. 
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Informujemy, że od 20 października 2015 r. 
obowiązuje nowy niższy cennik na energię 
elektryczną oraz gaz ziemny.

Ceny energii elektrycznej ze względu na długotrwały trend 
spadkowy osiągnęły ponad  miesiąc  temu najniższe noto-
wania. Niestety od początku października 2015r. sytuacja 
zmieniła się całkowicie, koszt energii bardzo dynamicznie 
wzrasta. W związku z powyższym, mając na uwadze niepew-
ną sytuację na rynku energetycznym zachęcamy wszystkich 
klientów biznesowych oraz podmioty indywidualne do sko-
rzystania z naszej nowej  lepszej oferty. Podpisanie umowy  
na dostawy energii elektrycznej  w latach 2016 – 2018  daje 
gwarancję utrzymania obecnej ciągle niskiej ceny. W dłuż-
szej perspektywie, przy prawdopodobnym dalszym wzro-
ście cen, podpisanie umowy  z gwarancją utrzymania ceny 
oznacza  dodatkowe jeszcze większe oszczędności w budżecie 
przedsiębiorcy lub odbiorcy indywidualnego. Szczególnie za-
chęcamy Pracowników GK Specjał oraz członków ich rodzin 
do skorzystania z naszej aktualnie najkorzystniejszej na ryn-
ku oferty na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Grzegorz Łuksik

GRUPA 
ZAKUPOWA 
ENERGIA 
ELEKTRYCZNA/
GAZ ZIEMNY

NOWA GRUPA 
ZAKUPOWA 
GSM/INTERNET
Wyjątkowa oferta w zakresie usług telekomu-
nikacyjnych jest już dostępna.

Odpowiadając na powszechne oczekiwania partnerów biz-
nesowych GK Specjał spółka Specjał Finanse  przygotowała 
atrakcyjną kosztowo i funkcjonalnie ofertę w zakresie  korzy-
stania z telefonii mobilnej oraz internetu LTE. Ofertę kieruje-
my do wszystkich Przedsiębiorców współpracujących lub za-
mierzających współpracować z Grupą Specjał. Z oferty mogą 
skorzystać wszyscy Przedsiębiorcy, nie ma znaczenia forma 
organizacyjna czy skala prowadzonej działalności.

Grzegorz Łuksik
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Osoby zainteresowane kompleksową, różnorodną 
ofertą Specjał Finanse (Usługi finansowe, Grupy 
Zakupowe: Energia/Gaz, Flota samochodowa, 
Ubezpieczenia grupowe, GSM/Internet, itd.) pro-
simy o kontakt: 

Specjał Finanse Sp. z o.o.
35-030 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 1
www.specjalfinanse.pl
e-mail: biuro@ specjalfinanse.pl
tel. stacjonarny 178 507 507
tel. gsm 605 603 401, 603 303 476, 
691 993 184



Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku 
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy

Zarząd Grupy Kapitałowej Specjał


