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Rozmowa  z Krzysztofem toKarzem  
pRezesem GK specjał

SPECJAŁ SZYKUJE SIĘ DO SKOKU
Jak ocenia Pan aktualną sytuację na ryn-

ku sprzedaży produktów FMCG?
Ze względu na spore zróżnicowanie sytu-

acji poszczególnych firm, z których niektóre 
znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, inne 
zaś radzą sobie nadspodziewanie dobrze,  
sądzę, że mamy doskonały czas na dokony-
wanie akwizycji. Zbliża się czas kupowania  
i bez wątpienia będziemy mieli w najbliż-
szych miesiącach  do czynienia ze sporymi 
zmianami na rynku. Specjał jest w tej grupie 
firm, które doskonale sobie radzą, dlatego 
prowadzimy szereg rozmów w sprawie prze-
jęć. I dotyczy to zarówno firm detalicznych  
i hurtowych, jak spółek franczyzowych. 
Przygotowujemy się do takiego właśnie zna-
czącego skoku ilościowego i jakościowego. 

Z jakiego typu firmami rozmawiacie? Czy 

tylko z tymi, o których się mówi, że przeży-
wają największe kłopoty?

Właściwie ze wszystkimi. Efekty negocja-
cji w takich sprawach mogą być widoczne 
czasami nawet po trzech dniach, a bywa, że i 
po wielu miesiącach. Są bowiem firmy, które 
chcą się sprzedać i szukają powoli i systema-
tycznie silnego partnera, ale są i takie, które 
sytuacja zmusza do szybkich decyzji. Nie ma 
w tej dziedzinie żadnych stałych zasad.

Dociera wiele informacji o kłopotach m. 
in. Almy. Czy takie sieci są w kręgu Waszych 
zainteresowań?

Nie chciałbym się wypowiadać o konkre-
tach, a tym bardziej o wymienionych przez 
Pana firmach. Jak wspomniałem rozma-
wiamy ze wszystkimi, bo przecież z kadrą  
i właścicielami tych dużych przedsiębiorstw 

tak naprawdę wszyscy się doskonale znamy. 
Oczywiście można by uznać, że taka Alma 
jest zupełnie innego typu siecią i jej formuła 
nie mieści się w koncepcji naszych placówek 
handlowych. Jesteśmy dla Almy dostawcą 
i ze względu na jej sytuację, którą świetnie 
znamy i odczuwamy, ograniczyliśmy współ-
pracę handlową w ostatnim czasie. Jednak 
jakiekolwiek spekulowanie w tej kwestii jest 
przedwczesne. Podobnie jak w przypadku 
innych sieci, o które Pan pyta.

Jakiego więc typu sieciami jesteście zain-
teresowani?

Jak wiadomo chcemy mieć w naszych 
sieciach do końca 2017 roku 10 tysięcy pla-
cówek. Planujemy dokonać tego zarówno 
przez rozwój organiczny, jak i akwizycje.  
W tej pierwszej dziedzinie wyprzedzamy 

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz
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plan – zarówno sieci Nasz Sklep, jak i LD 
Holding rozwijają się szybciej niż zakłada-
liśmy.  Szczególnie cieszy nas, że doskonale 
rośnie się utwardzona franczyza Delikatesy 
Premium i Livio Top. Wiemy jednak, że to 
nie wystarczy. Dlatego zainteresowani jeste-
śmy jak najliczniejszymi sieciami liczącymi 
kilkaset placówek handlowych. Nie ozna-
cza to oczywiście, że z góry rezygnujemy z 
mniejszych podmiotów. Nawet jeśli się trafią 
małe, lokalne sieci, czy pojedyncze sklepy to 
gotowi jesteśmy je przejąć jak w przypadku 
dawnego sklepu FRAC w Rzeszowie przy uli-
cy Kochanowskiego. Poszukując dużych nie 
rezygnujemy z małych.

Jeden z Waszych konkurentów, tych lepiej 
stojących finansowo, zapowiedział wydanie 
na akwizycję nawet miliarda złotych. Stać 
Was na tego rzędu wydatki?

Mówi Pan o zapowiedziach Stokrotki? 
To nie jest kwestia pieniędzy. Dysponujemy 
zarówno własnymi, niemałymi środkami fi-
nansowymi, jak i możliwościami sięgnięcia 
po wsparcie zewnętrzne. Nasza współpraca 
z bankami układa się doskonale i pozyska-
nie nawet wielkich sum nie byłoby trudne. 
Przysłowiowy miliard byłby w naszym zasię-
gu. Powstaje tylko pytanie, czy warto? Każda 
inwestycja musi być opłacalna, czyli zwrot 
nakładów powinien nastąpić w rozsądnym 
czasie. I od tego zależeć będą konkretne de-
cyzje finansowe.

Jakie są wyniki Grupy po pierwszym pół-
roczu?

Nadspodziewanie, a może zgodnie z ocze-
kiwaniami, bardzo dobre. Sprzedaż była 
wyższa o ponad 10 proc. niż w tym samym 
okresie ubiegłego roku. I nie jest to, moim 
zdaniem, tylko efekt programu 500+. Zbiera-
my plony zmian przeprowadzonych w firmie 
w okresie dwóch minionych lat zmierzają-
cych do lepszego „ułożenia” naszego bizne-
su. Chodzi mi tu o lepszą organizację pracy, 
rozwój i uporządkowanie logistyki, wprowa-
dzenie nowych kategorii produktów, jak rów-
nież inne podejście do listy asortymentowej 
lepiej dopasowanej do potrzeb naszych part-
nerów. Jednocześnie nie mieliśmy żadnych 
poważniejszych wpadek, jak to było ponad 
rok temu w przypadku oddziału gdańskiego, 
więc w efekcie wynik finansowy firmy nie był 
poważniej obciążony.

Jak w tym kontekście postrzega Pan obo-

wiązujący od kilkunastu dni podatek han-
dlowy?

Sądzę, że ta danina z naszego punktu 
widzenia może nam jedynie pomóc, gdyż  
w dłuższej perspektywie wymusi na naszych 
konkurentach podwyższenie cen. A nas to 
nie dotknie, czyli nasza konkurencyjność po-
prawi się.

Ale macie kilkadziesiąt sklepów wła-
snych, których sprzedaż może zostać podat-
kiem objęta!

Ich obroty nie są na tyle znaczące, aby po-
datek, jeśli zostaną nim dotknięte, wpłynął 
na wyniki firmy. Nie widzimy tu żadnego 
zagrożenia.

Co jest obecnie i będzie w najbliższym 
czasie dla Pana firmy największym wyzwa-
niem?

Tu trzeba wymienić przede wszystkim 
sprawy zatrudnienia. Wynika to głównie ze 
spadku bezrobocia, ale nie tylko. Brakuje 
bowiem na rynku głównie kadry menedżer-
skiej. Boryka się z tym wiele firm – znale-
zienie wysokiej jakości fachowców staje się 
coraz trudniejsze. A to oznacza dla firm wy-
raźny wzrost kosztów.

GK Specjał działa w kilku obszarach. Czy 
wyniki wszystkich spółek są podobne?

Nasz główny biznes to oczywiście hurt pro-
duktami FMCG. Stanowi on nawet 90 proc. 
obrotu. Jest to jednak najmniej rentowna z 
naszych działalności i przynosi jedynie oko-
ło 50 proc. zysku Grupy. Z tego punktu wi-
dzenia lepiej wypadają branże ochroniarska  
i medyczna, czyli Cezal, które wraz ze spółką 
Specjał Finanse, która jest dopiero u progu 
większego rozwoju, generują drugą połowę 
zysku. Nie oznacza to jednak, że będziemy 
dążyć do zmiany profilu naszej działalności. 
Obrót produktami szybko rotującymi nadal 
pozostanie naszym głównym biznesem.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski 
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Jak ocenia Pan pozycję Specjału wśród 
waszych partnerów handlowych?

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju obu 
firm, GK Specjał jest dla nas ważnym part-
nerem, we współpracy z którym możemy re-
alizować ambitne cele biznesowe. Przyznana 
nam nagroda dla „Debiutu Roku” jest po-
twierdzeniem udanego dla obu stron startu i 
wskazuje pole do dynamicznego zwiększenia 
obrotów.

Jakie elementy współpracy ze Specjałem 
są dla Państwa szczególnie ważne i decy-
dujące dla dalszego poszerzania kontaktów 
biznesowych z Grupą Specjał. 

Rynek detaliczny jest dla nas bardzo waż-
nym obszarem – to miejsce bezpośredniej 
interakcji z klientem. Zależy nam więc na 
dotarciu do jak największej liczby konsu-
mentów z ofertą adekwatną do momentów 
konsumpcji i komunikacją związaną z naszą 
marką i aktywacjami Żywiec Zdrój.

Czego oczekiwałby Pan od współpracy z 
tak dużym dystrybutorem FMCG jak Spe-
cjał poza oczywiście wzrostem wzajemnych 
obrotów?

Partnerskiej współpracy w budowaniu 
wartości biznesu. Jako lider kategorii czu-
jemy odpowiedzialność za jej dalszy dyna-
miczny wzrost. Wierzymy, że z GK Specjał 
można to uzyskać poprzez: 1) koncentrację 
na najszybciej rosnącej kategorii wśród na-
pojów bezalkoholowych, czyli wodzie; 2) 
koncentrację na budowaniu zrównoważo-
nego miksu, czyli zwiększanie ceny za litr, 
bo to – przy jednoczesnej kontroli kosztów 

– pozwoli detalistom na 
budowanie marży;  3) sku-
tecznego wprowadzania 
nowości, bo one przyciąga-
ją kolejnych konsumentów 
do kategorii. 

W Waszym portfolio 
znajduje się wiele produk-
tów. Które z nich są dla 
Was najistotniejsze we 
współpracy z tradycyjnym 
kanałem dystrybucji, zaś 
ze Specjałem w szczegól-
ności?

Ze względu na naszą misję, zgodnie z 
którą zachęcamy Polaków, by pili zdrowiej, 
szczególnie zależy nam na rozwoju segmen-
tu wody niegazowanej, gdzie prym wiedzie 
Żywiec Zdrój. Zdajemy sobie jednak sprawę 
z tego, że nie każdy z konsumentów pijących 
na co dzień to co słodkie i kolorowe, skłonny 
jest „tylko” w trosce o swoje zdrowie, zmienić 
swoje nawyki i po prostu zacząć pić naturalną 
wodę. Staramy się więc odpowiadać na zróż-
nicowane potrzeby konsumentów oferując 
całą gamę tzw. aquadrinków, będących lekkim 
połączeniem naturalnej wody mineralnej lub 
źródlanej z sokiem z owoców bądź aromatem. 

Zgodnie z obserwowanym przez nas tren-
dem Polacy poszukują lżejszych alternatyw 
dla wysokosłodzonych napojów. W ubiegłym 
roku wprowadziliśmy więc do swojej oferty 
wariant gazowany – Żywiec Zdrój gaz z so-
kiem, który konsumenci przyjęli bardzo po-
zytywnie. W tym roku proponujemy wariant 
niegazowany – Żywiec Zdrój Soczysty w 
trzech popularnych smakach – cytrynowym, 
jabłkowym i wiśniowym. 

Krzysztof Tokarz, prezes Specjału zapo-
wiada, że w ciągu najbliższych dwóch lat 
w sieciach franczyzowych Grupy Specjał 
będzie działało nawet 10 tysięcy placówek 
handlowych. Co to oznacza dla takiej firmy 
jak Żywiec Zdrój?

10 tysięcy placówek to dla nas ponad 
3-krotnie większa możliwość kontaktów  
z konsumentami robiącymi zakupy w GK 
Specjał. To także olbrzymi potencjał wzrostu 
wspólnego biznesu i zbalansowania wzrostu 
innych kanałów sprzedaży. 

  

Jak ocenia Pan perspektywy zachowania 
przez tradycyjny kanał dystrybucji obec-
nych udziałów w rynku i jak przygotowuje-
cie się do ewentualnych zmian rynkowych  
w tej dziedzinie?

Nasza firma historycznie miała najwyższe 
udziały w rynku tradycyjnym i ten kanał 
sprzedaży jest dla nas priorytetowy. Stawia-
my na różnorodną ofertę, nowości przyciąga-
jące konsumenta do półki, zapewnienie do-
stępności wszystkich produktów i współpra-
cę z partnerami, z którymi będziemy mogli 
wspólnie budować kategorię, w którą warto 
inwestować. W ostatnich sześciu miesiącach 
kategoria wody butelkowanej stała się drugą 
co do wartości na rynku napojów bezalko-
holowych, osiągając w ostatnim półroczu 
wzrost o 7,7%. Co interesujące – rynek tra-
dycyjny rozwijał się podobnie pod względem 
dynamiki.

Uważamy, że przyszłością rynku trady-
cyjnego jest jego dalsza konsolidacja wo-
kół podmiotów zapewniających detalistom 
większą konkurencyjność, lepszą organizację 
sklepu, łańcucha dostaw oraz wygodę zaku-
pów dla finalnego nabywcy.

Czy i jakich nowości produktowych może 
się spodziewać klient tradycyjnego kanału 
dystrybucji, a więc i Specjał, w najbliższym 
czasie?

W tym roku pojawiły się w naszej ofercie 
zarówno atrakcyjne rozwiązania zachęcające 
do picia wody naturalnego pochodzenia, jak 
i nowe linie smakowe, tak aby każdy konsu-
ment, niezależnie od swoich aktualnych pre-
ferencji, znalazł coś dla siebie. Szczególnie 
dumni jesteśmy z naszego najnowszego wa-
riantu  wody niegazowanej Żywiec Zdrój dla 
dzieci. Woda w poręcznej butelce o niepo-
wtarzalnym kształcie, z bohaterami niezwy-
kle popularnych filmów kina młodego widza 
na etykiecie to idealne wsparcie dla rodziców, 
którzy chcą wprowadzić nawyk picia wody 
u swojego dziecka, ale nie mieli dotychczas 
wystarczająco atrakcyjnej dla nich propozy-
cji. We wrześniu wprowadzamy drugą edycję 
- tym razem z bohaterami ulubionych filmów 
ostatnich lat, czyli Krainy Lodu i Avengers. 

Dziękuję za rozmowę

Witold Nartowski

JESTEŚCIE WAŻNYM PARTNEREM
Rozmowa z marKiem sumiłą, dyReKtoRem spRzedaży żywiec zdRój s.a.
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Ułatwić biznes
Żadna działalność biznesowa nie byłaby 

możliwa bez zaplecza finansowego, teleko-
munikacyjnego, energetycznego, czy trans-
portowego. Dlatego też zakres usług spół-
ki Specjał Finanse jest o wiele szerszy niż 
wskazywałaby na to jej nazwa. Firma pro-
ponuje swoim partnerom,  nie tylko zresztą 
w ramach GK Specjał, ale i podmiotom ze-
wnętrznym, wsparcie nie tylko w kwestiach  
finansowych takich jak pozyskiwanie kredy-
tu, leasing, czy factoring. Specjał Finanse to 
także możliwość uzyskania najkorzystniej-
szych warunków zakupu, najmu, czy leasingu 
floty samochodowej i jej serwisowania, uzy-
skania poprzez utworzenie grup zakupowych 
tańszej energii elektrycznej i gazu, a także 
abonamentu i sprzętu telefonicznego, czy 
komputerowego. Warto dodać do tego moż-
liwość uzyskania na doskonałych warunkach 
ubezpieczeń grupowych dla pracowników. 

Nie tylko doradzają
Dyrektor operacyjny spółki Grzegorz Łuk-

sik podkreśla, że tak szeroka oferta firmy jest 
możliwa dzięki temu, iż zespół  tworzą  eks-
perci posiadający wieloletnie doświadczenie 
menedżerskie, poparte licznymi sukcesami 
w pracy  dla różnorodnych przedsiębiorstw.  
Tak więc powiedzenie, że Specjał Finanse to 
firma o charakterze doradczym to zbyt mało: 
zatrudnieni w spółce specjaliści są w stanie 
nie tylko doradzić, ale wprowadzić w życie 
rozwiązania, dzięki którym partnerzy odczu-
wają konkretne korzyści finansowe i są w sta-
nie wyraźnie obniżyć koszty funkcjonowania 
swoich przedsiębiorstw. – Specjał Finanse 
łącząc znajomość branż i rynków z  wolume-
nem zakupowym spółek Grupy Kapitałowej  
i członków grup zakupowych zapewnia part-
nerom biznesowym oraz ich pracownikom 
dostęp do najlepszych ofert na rynku – dodaje 
dyrektor Łuksik.

Oferta Specjał Finanse jest skierowana nie 
tylko do firm tworzących GK Specjał, ale do 
wszystkich partnerów biznesowych Grupy, a 
nawet do zainteresowanych firm zewnętrz-
nych. To także mniejsze i większe firmy 
dostawcze i przedsiębiorstwa korzystające  

z franczyzy detalicznej, których przy obec-
nej liczbie placówek współpracujących Z GK 
Specjał jest bez liku. Krzysztof Tokarz, prezes 
GK Specjał już na początku istnienia spółki 
Specjał Finanse podkreślał, iż z jej oferty ko-
rzystać będą mogły wszystkie zainteresowa-
ne podmioty. 

Oferta na miarę
Warto przytoczyć w tym miejscu kilka 

przykładów. Specjał Finanse wynegocjował 
niezwykle korzystne finansowo warunki za-
kupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.  
I to z gwarancją, że możliwe będą negocjacje, 
dzięki którym warunki te mogą stać się jesz-
cze korzystniejsze. I jest to oferta zarówno dla 
firm, jak i ich pracowników. Wynegocjowano 
nawet ponad 35 procentowe rabaty przy za-
kupie floty samochodowej. We współpracy 
z operatorami telekomunikacyjnymi  przed-
stawiono ofertę abonamentową i sprzętową 
na telefonię komórkową jaką trudno znaleźć 
obecnie na rynku. Podobnie ze sprzętem 
komputerowym.

Specjał finanse ma także ofertę ubezpie-
czeniową dla pracowników partnerów bizne-
sowych. Możliwe jest ubezpieczenie na życie 
na preferencyjnych warunkach dla firm za-
trudniających do 20 pracowników, a dla grup 
liczących powyżej 100 osób przewidywane są 
w tej dziedzinie specjalne, dedykowane pro-
pozycje ubezpieczeniowe.

W odpowiedzi na potrzeby
Specjał Finanse nie zamierza na tym po-

przestać. Trwają ostatnie przygotowania do 
powołania grup zakupowych, dzięki któ-
rym partnerzy spółki będą mogli skorzystać  
z oferty kart paliwowych, dzięki którym 
uzyskają wyraźne upusty przy zakupie pali-
wa, a także znaczące rabaty przy korzystaniu  
z usług serwisów samochodowych. Trwa 
także proces uruchamiania grupy zakupowej 
umożliwiającej w konkurencyjnych cenach 
korzystanie z usług firm pocztowych i kurier-
skich. – Nasze kolejne aktywności i plany to 
reakcja na sygnalizowane przez naszych part-
nerów biznesowych potrzeby. Naszym dąże-
niem jest taka współpraca z nimi, dzieki której 
koszty ich funkcjonowania staną się wyraźnie 
niższe i zapewnią im większą rynkową konku-
rencyjność – podsumowuje Grzegorz Łuksik.

Specjał Finanse ma dopiero dwa lata. Jed-
nak dzięki wsparciu właścicielskiemu jednej 
z największych grup kapitałowych w Polsce – 
GK Specjał oraz współpracy ze specjalistami   
o wieloletnim doświadczeniu zawodowym,  
reprezentującymi różne dyscypliny i specjal-
ności może się pochwalić doskonałymi osią-
gnięciami. I dlatego partnerami i dostawcami 
usług oraz towarów  są najwięksi  producen-
ci, dystrybutorzy oraz wiodące instytucje fi-
nansowe w Polsce i Europie.

Witold Nartowski 

 

JEST SIĘ CZYM POCHWALIĆ
Utworzona przed ponad dwoma laty spółka Specjał Finanse mimo krótkie-
go stażu rynkowego może się poszczycić sporymi osiągnięciami. Oferta, 
jaką w tym czasie zaproponowała swoim partnerom biznesowym jest nie 
tylko stale poszerzana, ale i znajduje coraz liczniejsze grono klientów. 
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NASZ SKLEP OFICJALNYM 
SPONSOREM ASSECO RESOvIA

W sezonie 2016/2017 PSH Nasz Sklep S.A 
została oficjalnym sponsorem klubu. Nasz 
Sklep podobnie jak Asseco Resovia stawia 
sobie wysoko poprzeczkę i dynamicznie się 
rozwija. Klub zaś stał się jedną z największych 
marek sportowych w Polsce, który dzięki 
swojemu zaangażowaniu i profesjonalizmo-
wi zapewnia swoim zawodnikom, fanom 
oraz sponsorom najwyższy poziom sportowy 
oraz marketingowy. Potencjał wizerunko-
wy to m.in.: 10 mln odsłon rocznie strony 
www.assecoresovia.pl, 35 tys. subskrybentów 
newslettera elektronicznego, średnio 4,2 tys. 
widzów w hali na Podpromiu, 750 tys. osób 
oglądających klub w telewizji, ponad 180 tys. 
fanów na Facebooku.

Asseco Resovia Rzeszów to siedemiokrotny zdobywca tytułów Mistrza Pol-
ski, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, klubowy wicemistrz świata, wice-
mistrz Europy i aktualny wicemistrz Polski. Czwarta drużyna na Starym Kon-
tynencie to gwarancja siatkarskich emocji na najwyższym poziomie. 

W ostatnich latach siatkówka męska  
w Polsce, dzięki sukcesom reprezentacji 
oraz klubów w europejskich pucharach oraz 
profesjonalnym realizacjom telewizyjnym, 
stanowi najlepszą inwestycję marketingową  
w branży sportowej. Stąd decyzja o zaangażo-
waniu się GK SPECJAŁ w sponsoring klubu.

Obecnie siatkówkę cechuje jedno z naj-
wyższych ROI marketingowych. Wg danych 
Resovii wartość medialna marek związanych 
z klubem w sezonie 2015/2016 wyniosła po-
nad 100 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny 
wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu. 

Maciej Czerwiński

Drużyna rozpoczęła przygodę z siat-
kówką na szczeblu II ligi Kobiet w sezonie 
2012/2013. Już po pierwszym sezonie awan-
sowała do I Ligi, od początku przy wspar-
ciu sponsora, czyli firmy Specjał Ochrona.  
W swoim drugim sezonie drużyna sprawiła 
wielką niespodziankę awansując do Orlen 
ligi, tym samym przechodząc  do elity pol-
skiej siatkówki. Nikt wcześniej nie zanotował 
takiego awansu w ciągu dwóch lat. Dlatego 
po raz kolejny w sezonie 2016/2017 wspie-
rać będziemy zawodniczki KS Developres 
Rzeszów. Wierzymy, że w rozpoczynającym 
się sezonie klub będzie znaczącym graczem  
w lidze.  Zachęcamy do kibicowania!!!

Maciej Czerwiński

OCHRONA SPECJAŁ STAWIA 
NA KS DEvELOPRES RZESZÓW
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Każdy klient otrzyma target indywidualny w stosunku do okresu 
1.10.2015- 30.04.2016 r. Wszyscy, którzy podpiszą deklarację i zrealizu-
ją target indywidualny oraz osiągną odpowiednią ilość punktów, będą 
mogli otrzymać ciekawe nagrody. Szczegóły znajdą Państwo w specjalnie 
przygotowywanym katalogu. Oprócz konferencji wyjazdowych do Chin, 
Wilna, Bułgarii czy na Minorkę, przygotowaliśmy karty podarunkowe na 
wspaniale niespodzianki, budżety rabatowe do realizacji w eHurtowni 
oraz zestawy gadżetów Asseco Resovi.  

Zapytaj obsługującego przedstawiciela handlowego o nowy program 
oraz podpisz deklarację uczestnictwa. Ciekawe nagrody już czekają. Tyl-
ko  w tym roku 2016 zorganizowaliśmy wyjazdy konferencyjne: rejs po 
Antylach Holenderskich, weekend w Budapeszcie, narty we Włoszech, 
Czarnogórę. Jeszcze we wrześniu czeka nas Grecja, a w październiku 
Wietnam. Wspólnie już przemierzyliśmy 125 tys. kilometrów, gościliśmy 
w 40 renomowanych hotelach, wspólnie zwiedzamy świat…. 

Zapraszamy do udziału i życzymy kolejnych ekscytujących wrażeń.

Maciej Czerwiński

JUŻ W PAźDZIERNIKU STARTUJEMY 
Z NOWYM PROGRAMEM

ZAKUPY MISTRZÓW

Już niedługo, bo od 1 października startuje nowy program 
lojalnościowy dedykowany klientom hurtu FMCG Specjał. 
Program potrwa do 30 kwietnia 2017 r. 

Jesteś klientem Specjału? Prowadzisz 
średni lub duży sklep? Nie chcesz już dłu-
żej spisywać zamówień na kartce lub dyk-
tować przez telefon? A może chciałbyś two-
rzyć nowoczesny, przyszłościowy biznes?

Zgłoś się do nas, a będziemy w stanie 
pomóc Ci zautomatyzować zamówienia. 
Przejdź z nami na wyższy poziom i stań się 
nowoczesnym sklepem z nowoczesnymi 
narzędziami. Jeszcze nigdy tworzenie za-
mówień nie było tak proste. Będziesz je w 
stanie powierzyć nawet dziecku. Wystarczy 
przejść po sklepie i sczytać do urządzenia 
towary, których brakuje na półkach. Urzą-

PRZEJDź NA WYŻSZY POZIOM bIZNESU

Po roku działania eHurtownia to ponad 4 tysiące klientów i blisko 3000 od-
słon dziennie. Tylko w trakcie czytania tego tekstu do eHurtowni zalogowało 
się co najmniej 2 użytkowników i wpłynęło jedno zamówienie.

dzenie i konfigurację dostaniesz od Specjału 
gratis w ramach współpracy ustalanej indy-
widualnie z kierownikiem sprzedaży odpo-
wiedniego oddziału Specjału. Kolektor da-
nych przy odpowiednim wykorzystaniu może 
wspomóc również procesy przyjęcia towaru, 
inwentaryzacji, sprawdzania cen i stanów ma-
gazynowych.

Nie masz jeszcze ehurtowni? Zgłoś się do 
swojego opiekuna już teraz!

Złożenie zamówienia przez eHurtownię 
nie obliguje do tego sposobu współpracy ze 
Specjałem, tj. nadal wizytować będzie przed-
stawiciel handlowy, u którego można będzie 

złożyć zamówienie.
To nic nie kosztuje, a zyskujecie Państwo 

dodatkowe rabaty i świetne narzędzie do lep-
szej, bardziej zautomatyzowanej współpracy 
ze Specjałem.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów 
z funkcjonowaniem platformy handlowej 
prosimy o kontakt mailowy: ehurtownia@
specjal.com.pl

Artur Hordyn
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Od kilkunastu lat branże biznes, żywność, 
medycyna, a także auto flota spotykają się  
w Rzeszowie, aby prezentować swoje produk-
ty i usługi oraz inicjować nowe kontakty biz-
nesowe. Wszystko to za sprawą Międzynaro-
dowych Targów Biznes Żywność Medycyna 
Auto Flota, które już po raz 19 organizuje 
Grupa Kapitałowa Specjał. Wydarzenie od-
bywa się cyklicznie i co roku gromadzi setki 
producentów z Polski oraz z zagranicy, co 
podnosi rangę wydarzenia i przyczynia się do 
promocji Rzeszowa oraz województwa pod-
karpackiego zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami. Obecność zagranicznych produ-
centów nadaje wydarzeniu międzynarodowy 
charakter i przyciąga corocznie kilka tysięcy 

MIĘDZYNARODOWE TARGI bIZNES 
ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA 
CORAZ bLIŻEJ

W dniach 3-4 listopada br. w hali na Podpromiu w Rzeszowie odbędą się kolejne, XIX Międzynarodo-
we Targi biznes Żywność Medycyna Auto Flota. Organizatorem ich jest Grupa Kapitałowa Specjał wraz  
z sieciami franczyzowymi Nasz Sklep i LD Holding. 

zwiedzających.
Dwudniowe wydarzenie jest nie tylko 

okazją do zaprezentowania swojej oferty, ale 
również do poznania opinii klientów, wymia-
ny doświadczeń, a nawet nawiązania współ-
pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, na 
7 tys. mkw.  powierzchni wystawienniczej 
zaprezentują się zarówno firmy, dla których 
udział w Targach stał się tradycją, jak rów-
nież debiutanci. 

W programie Targów m.in.:
- godzina 10:00-18:00 (czwartek) i 10:00 

– 15:00 (piątek) – część wystawiennicza, pre-
zentacje ofert wystawców

- godzina 12:00 (czwartek) – uroczysta in-
auguracja z udziałem władz miasta i regionu

Podsumowaniem I dnia Targów będzie 
uroczysty bankiet, podczas którego wręczo-
ne zostaną statuetki m.in. przez przedstawi-
cieli władz samorządowych czy organizatora.   
W ramach imprezy odbędzie się również 
kolejna edycja konkursu o Złoty Medal, pod-
czas którego nagrodzone zostaną najlepsze 
produkty FMCG.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje 
się na stronie targispecjal.pl

Zapraszamy do śledzenia wiadomości  
o Targach, a przede wszystkim do udziału  
w wydarzeniu!

Maciej Czerwiński
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Do końca września
Program „Łowcy nagród”  ruszył 1 maja 

i dedykowany jest klientom detalicznym. 
Zgodnie z jego założeniami laureaci będą 
mieli niepowtarzalną okazję odwiedzenia 
wybranych przez siebie zakątków świata.  
W katalogu zaproponowaliśmy dla entuzja-
stów egzotycznych zakątków świata – Taj-
landię, miłośnikom południowego klimatu 
– Maderę lub Gruzję,  sympatykom europej-
skich stolic - Wiedeń, a amatorom zimowych 
emocji – Włochy. Katalog „Łowcy nagród”  
oferuje również vouchery na niezwykłe,  
a często także emocjonujące niespodzianki. 
Ponadto na uczestników, którzy zgromadzą 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 
„ŁOWCY NAGRÓD” NA FINISZU
Coraz bliżej do zakończenia programu lojalnościowego GK Specjał. Katalog „Łowcy 
Nagród” potrwa jeszcze tylko do 30.09.2016 r. Na najlepszych Łowców Nagród czeka-
ją fantastyczne konferencje, atrakcyjne vouchery i bony sodexo.

W gronie laureatów znaleźli się klienci od-
działów Kraków, Czeladź, Goleniów, Lublin, 
Kędzierzyn – Koźle i Rzeszów. Przez blisko 
tydzień mieli okazję zwiedzić  niesamowite 
miejsca ukryte wśród malowniczych wzgórz, 
m.in. Budvę, Sveti Stefan, czy Kotor.

Podczas pobytu znaczną część czasu spę-
dzili na plaży, ciesząc się słońcem, widokami 
oraz korzystając z bogatej infrastruktury ho-
telowej. 

Jednym z ważniejszych punktów progra-
mu był wyjazd do Dubrownika. Znajdujące 
się tam twierdze, imponujące mury otacza-
jące miasto, pałace, kościoły, małe, urokliwe 
uliczki tworzą niesamowity klimat. 

Najpierw odbył się przejazd wzdłuż Za-
toki Kotorskiej z widokiem na krajobraz 
przypominający fiordy północy, który został 
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 
Następnym punktem programu było zwie-
dzanie Dubrownika: Stare Miasto (również 
wpisane na Listę UNESCO), spacer po Stra-
dun – głównej ulicy z fontanną Onofrio,  

LAUREACI PROGRAMU NAD ADRIATYKIEM  

Słoneczne wybrzeże nad Morzem Adriatyckim, z wielokilometrowymi piaszczystymi plażami, baśniowymi zatocz-
kami i portowymi miasteczkami jak z pocztówki – to tam laureaci programu „HIT – Niezapomniane konferencje” 
spędzili początek wakacji. 9 czerwca do Czarnogóry z Katowic  wyleciało prawie 40 klientów GK Specjał. 

a także zwiedzanie klasztoru Franciszkanów. 
Grupa zobaczyła też Zatokę Kotorską, któ-

ra rozciąga się na długości 293 km, z czego 
52 km zajmują plaże. W ramach tej wycieczki 
odbył się przejazd do miejscowości Tivat, w 
której znajduje się światowej klasy marina – 
Porto Montenegro. Później laureaci progra-

mu pływali statkiem po zatoce podziwiając 
widoki. 

Wyjazd zakończył się powrotem do Pol-
ski 16 czerwca br. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspaniale spędzony czas. 

Patrycja Wilczyńska 

określoną ilość punktów czekają bony sodexo 
na wartościowe upominki. To już ostatnie dni 
na powiększenie zgromadzonej puli punktów  
w programie.

 
Zdobywcy marzeń w podróży

Tymczasem odbywają się wyjazdy kon-
ferencyjne  z poprzedniego katalogu „Zdo-
bywcy Marzeń”. W dniach 07- 10 września 
prawie 100 klientów GK Specjał wyjechało 
na weekendowy pobyt do Pragi. Kolejna 
grupa w terminie 25 września – 2 paździer-
nika spędzi tydzień na słonecznej Krecie. 
Natomiast w październiku klienci odbędą 
najdłuższą podróż – do Wietnamu. Przez 

tydzień będą podróżować m.in. statkiem czy 
pociągiem zwiedzając ten rejon Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. W sumie w jesiennych 
konferencjach GK Specjał weźmie udział po-
nad 200 klientów. 

W ramach katalogu Zdobywcy Marzeń do 
jego laureatów trafiło również prawie pół ty-
siąca bonów sodexo i voucherów na wyjątko-
we niespodzianki. 

Kibicujemy wszystkim klientom biorącym 
udział w programie „Łowcy Nagród” i liczy-
my, że pobiją rekord nagród poprzedniego 
katalogu. 

Patrycja Wilczyńska 



10 68/2016

Wydarzenie, które zostało zorganizowane po raz pierwszy  
w maju br. spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony 
producentów, jak i właścicieli sklepów, co zachęciło organiza-
torów do jego kontynuacji  w nowej formule. 

Przedstawiciele branż FMCG  i HoReCa handlowali w go-
dzinach od 13:00 do 18:30. Zachętą do zawierania transakcji 
dla właścicieli sklepów były z pewnością atrakcyjne promocje  
i niższe ceny. Wystawcy przygotowali na spotkanie w Rzeszowie 
specjalne oferty, nowości, rabaty. Rekordowa była również ilość 
degustacji i pokazów zorganizowanych w plenerze.  O godzi-
nie 20:00 rozpoczął się Bal Handlowca, który otworzył występ 
duetu Delfina & Bartek – zwycięzców programu Mam Talent.   
W sumie w uroczystym bankiecie wzięło udział ponad 450 gości. 

Patrycja Wilczyńska

II DZIEŃ HANDLOWCA
W piątek 2 września w Rzeszowie w Rezydencji 
Alabaster odbył się  II Dzień Handlowca – spotka-
nie o charakterze targowym zorganizowane przez 
GK Specjał. blisko 120 wystawców przyjechało do 
Rzeszowa z całej Polski, aby handlować, wymieniać 
się doświadczeniami i zawierać nowe kontakty biz-
nesowe.  Podczas targów rzeszowski oddział Spe-
cjału zanotował rekordową sprzedaż.

Instytucja finansowa Coface po raz jedenasty 
przygotowała ranking 500 największych firm z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, sklasyfikowanych pod 
względem obrotów wygenerowanych w 2015 r. Dane 
na temat przedsiębiorstw pozyskują i weryfikują 
eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Analizie poddawana jest 
także liczba pracowników, struktura firm, sektorów 
i rynków. Grupa Kapitałowa Specjał zajęła w tym ze-
stawienu 65 miejsce. W sumie w tegorocznej edycji 
rankingu Coface CEE TOP 500 Companies znalazło 
się 167 polskich przedsiębiorstw.

Maciej Czerwiński

Grupa Kapitałowa Specjał uplasowała się 
na 65 pozycji na liście Coface CEE TOP 500 
Companies 2016 – czyli rankingu najwięk-
szych firm Europy Środkowo-Wschodniej 
pod względem przychodów. 

SPECJAŁ WYSOKO NA LIŚCIE 
COFACE CEE TOP 500 COMPANIES 2016

60 (58) HU MAGYAR TELEKOM 
TÁvKÖZLÉSI NYRT.

Electronics and Infor-
mation & Telecommu-
nication

2077 (4,7%) 99,8 (-1,5%) 6899 (-6,2%)

61 (62) CZ KAUFLAND ČESKÁ REPUbLI-
KA v.O.S. Non specialised trade 2043 (7,3%) 78,7 (33,3%) 11741 (9,5%)

62 (68) RO KAUFLAND ROMANIA SCS Non specialised trade 2028 (14,%) 143,4 (58,4%) 13263 (8,9%)

63 (67) PL vOLKSWAGEN GROUP 
POLSKA SP. Z O.O.

Automotive & trans-
port 2018 (12,%) 20,3 (11,6%) 560 (1,8%)

64 (65) PL PELION S.A.* Non specialised trade 1984 (9,8%) 20,8 (50,6%) 9158 (8,3%)

65 (71) PL PHU SPECJAŁ SP. Z O.O.* Agriculture, meat, 
agro food & wines

1981 
(15,9%) 2,6 (27,8%) 3396 (0,7%)

66 (61) CZ CONTINENTAL AUTOMOTIvE 
CZECH REPUbLIC S.R.O.

Automotive & trans-
port 1980 (3,5%) 28,6 (-54,8%) 7745 (9,3%)

67 (80) HU MAGYAR SUZUKI ZRT. Automotive & trans-
port 1976 (28,3%) 57,8 (202%) 3072 (9,9%)

COFACE CEE TOP 500 COMPANIES Edycja 2016
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W imprezie uczestniczyło około 150 osób, w tym znaczną część stanowili nasi klien-
ci, którzy uczestnictwem w katalogu wygrali atrakcyjne nagrody. Łącznie zostało na-
grodzonych 11 klientów. Większość z nich stanowiły duże sieci handlowe takie jak 
P.P.H.U Kocyk,  który po raz kolejny  zajął pierwsze miejsce.

Ponadto gośćmi imprezy byli przedstawiciele producentów prezentujących się  
w katalogu. Tu także przyznano wyróżnienia, otrzymali je: Kompania Piwowarska S.A., 
Carlsberg Polska Sp. z o.o., Unilever Polska Sp z o.o., JDE, Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol.  

Tradycyjnie  wyróżnieni  zostali również pracownicy GK Specjał o/Kraków.
Przy smacznym grillu i w rytmie najnowszych przebojów zespołu MEFFIS oraz  

w radosnej atmosferze zabawa trwała do wczesnych godzin porannych.
Producenci i klienci już pytają o kolejny katalog. 

Monika Kipiel 

W dniach 12 – 14 sierpnia w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbył się 38 Podkar-
packi Mityng Brydżowy. W jego ramach odbyły się Mistrzostwa Polski Teamów BAM, 
w których udział wzięły 33 drużyny 4-6 osobowe, ogólnopolski turniej Gran Prix Polski 
Par rozgrywany o Puchar Prezydenta Rzeszowa z udziałem 118 par oraz I Turniej Par  
o Puchar senatora Aleksandra Bobko, w którym wystartowało 47 par. 

Jak co roku impreza przyciągnęła uczestników z całej Polski  gotowych rywalizować 
w tej ciekawej karcianej grze logicznej. Grupa Kapitałowa Specjał była po raz kolejny 
jednym ze sponsorów tej imprezy.

A oto zwycięzcy:
Mistrzostwa Polski teamów BAM 
1. P. Zawada, K. Araszkiewicz, P. Janiszewski, W. Strzemecki, M. Nowosadzki, J. 

Kalita (Rzeszów, Warszawa, Kraków) 
2.  J. Znamirowski, A. Knap, M. Pietraszek, A. Wasik (Rzeszów) 
3.  Z. Papierniak, J. Filgus, M. Pieczka, T. Pilch (Gliwice) 

I Turniej Par o Puchar senatora A. Bobko 
1. M. Makatrewicz – J. Myć (Lidzbark – Lublin) 
2. G. Superson – M. Rodzaj (Kraków) 
3. A. Krysa – M. Sobczak (Tarnów – Wrocław) 

Ogólnopolski Turniej Par o Puchar Prezydenta Rzeszowa, Grand Prix Polski Par
1. G. Narkiewicz – J. Kalita (Warszawa) 
2. R. Wajdowicz – A. Hycnar (Tarnobrzeg) 
3. M. Błach – A. Guła (Gliwice) 

Paweł Głuszczyk

W malowniczej scenerii Dworu w Tomaszowicach odbyło się 17 czerw-
ca spotkanie podsumowujący katalog „ Zdmuchnij Maj”.

ZDMUCHNIJ MAJ W KRAKOWIE

GK SPECJAŁ SPONSOREM MITYNGU 
bRYDŻOWEGO
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HANDEL – MAJ 2016
W związku ze zbliżającym się turniejem Euro 2016 redakcja magazynu Handel zapytała 

detalistów i producentów o swoje typy. W sondzie wziął udział Krzysztof Tokarz, Prezes 
Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał. Nasz szef jako zwycięzców mistrzostw wytypował 
niemiecką drużynę. Przewiduje również, że nasza drużyna wyjdzie tym razem z grupy. 

PORADNIK HANDLOWCA – MAJ 2016
W dziale aktualności Poradnika Handlowego znalazła się informacja o zmianie lokali-

zacji gdańskiego oddziału GK Specjał.  Na podstawie decyzji zarządu magazyny znajdują 
się obecnie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zastawnej 31. Zmiana adresu obowiązuje od 16 
maja. W nowej siedzibie powierzchnia magazynowa wynosi około 5 000 m2. 

ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2016
Magazyn Życie Handlowe poinformował o zmianie adresu pomorskiego oddziału GK 

Specjał. W materiale napisano, że od 16 maja oddział będzie we własnym magazynie znaj-
dującym się przy ul. Zastawnej 31 w Pruszczu Gdańskim. Jak czytamy w materiale decyzja 
o zmianie lokalizacji była podyktowana dynamicznym rozwojem GK Specjał, który zwią-
zany jest z poszerzeniem asortymentu i zwiększeniem planów sprzedażowych.

ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2016
„Nie boję się Biedronki” – pod takim tytułem na łamach magazynu Życie Handlowe 

zamieszczono obszerny artykuł na temat sklepu spożywczo-monopolowego należącego 
do sieci LD Holding. Właścicielka sklepu Livio p. Jolanta Banachomska opowiada o pro-
wadzeniu punktu sprzedaży oraz o tym, że sąsiedztwo z dyskontem nie musi oznaczać 
utraty klientów. Przeciwnie, opowiada o zwiększeniu zainteresowania odbiorców. 

ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2016
Magazyn Życie Handlowe informuje o kolejnych detalistach, którzy decydują się na 

współpracę z siecią Nasz Sklep. W materiale czytamy o kilku otwarciach, które miały miej-
sce na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W połowie kwietnia kolejne placówki uruchomili 
Państwo Małkowie. Z kolei w Opolu Lubelskim powstały Delikatesy Premium, które uru-
chomiła tamtejsza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu. Sklep ma powierzchnię około 100 
mkw i oferuje ponad 2,5 tys. produktów. Również pod szyldem Delikatesów Premium 
zaczęła działać placówka w Braciejowicach prowadzona przez Grażynę Dudek. 

TVP RZESZÓW – CZERWIEC 2016
W dniu 27 czerwca w programie „Konkrety i opinie” wyemitowanym na antenie TVP 

Rzeszów poruszono temat projektu ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Dyskusja do-
tyczyła zasadności wspomnianego projektu. Wśród gości programu obecny był Krzysz-
tof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej. Zaprezentował on swoją opinię na temat 
kształtu ustawy. 

ŻYCIE HANDLOWE – CZERWIEC-LIPIEC 2016
W magazynie „Życie Handlowe” opublikowano wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Pre-

zesem Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał. W rozmowie z Mariuszem Politem, Prezes GK 
Specjał opowiada o rozwoju firmy w ostatnich miesiącach. Zwraca uwagę na dynamiczny 
rozwój sklepów Premium, których jest więcej niż wcześniej zakładano. Zdaniem Prezesa 
detaliści doceniają zalety współpracy w ramach twardej franczyzy, co przekłada się na 
zwiększenie liczby placówek. Mówi również, że w sprzedaży hurtowej firma cały czas dąży 
do jak najlepszej optymalizacji oferty. 
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ŻYCIE HANDLOWE – CZERWIEC-LIPIEC  2016
W dziale aktualności w magazynie „Życie Handlowe” zamieszczono relację z Dnia 

Handlowca, który odbył się 20 maja br. w Rzeszowie. W notatce czytamy, że zakupy  
u ponad 120 wystawców zrobiło kilka tysięcy detalistów. Wspomniano również, że od-
dział rzeszowski odnotował rekordową sprzedaż. Tego dnia Krzysztof Tokarz, prezes za-
rządu GK Specjał spotkał się z detalistami, a wieczorem podczas Balu Handlowca przy-
znał najlepszym sklepom i klientom specjalne wyróżnienia. 

PORADNIK HANDLOWCA – SIERPIEŃ 2016
W sierpniowym wydaniu Poradnika Handlowca ukazała się informacja o nowym 

otwarciu w ramach sieci LD Holding. Jak czytamy w artykule, kolejna placówka Livio 
została otwarta w Poznaniu na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Właściciele tego 
sklepu po raz kolejny zdecydowali się na współpracę z LD Holding i jest to ich już czwarta 
placówka. Sklep oferuje już 9 tys. produktów.  

WIADOMOŚCI HANDLOWE – LIPIEC-SIERPIEŃ 2016
Na łamach gazety Wiadomości Handlowe opublikowano obszerny materiał poświęco-

ny sieciom handlowym, których operatorem jest Grupa Kapitałowa Specjał. W artykule 
napisano, że zdrowa i wewnętrzna konkurencja pomiędzy LD Holding a Nasz Sklep jest 
dodatkową motywacją dla nich i sposobem na rywalizację o miano najszybciej  rozwi-
jającego się szyldu. Obie sieci zmierzają do zwiększania ilości placówek o 1 tysiąc skle-
pów tylko w tym roku. W materiale Marian Zych, dyrektor generalny spółki LD Holding, 
wspomina o rozwoju sieci od czasu przejęcia jej przez Grupę Kapitałową Specjał.

HANDEL – LIPIEC-SIERPIEŃ 2016
Na ósmej stronie magazynu Handel opublikowano materiał dotyczący przeniesienia 

oddziału czeladzkiego  do nowej siedziby. Od 1 lipca działa on w Panattoni Park Cze-
ladź III. Zaletą nowego obiektu jest bliskie położenie przy autostradzie A4. Jak czytamy 
w materiale powierzchnia magazynowa wynosi około 5 tys. mkw. Zmiana lokalizacji ma 
przyczynić się również do zwiększenia obrotów oddziału Czeladź. 

ŻYCIE HANDLOWE – SIERPIEŃ 2016
W magazynie ukazał się artykuł dotyczący programu Rodzina 500+ w kontekście jego 

wpływu na handel. W gronie ekspertów komentujących tę kwestię znalazł się Krzysztof 
Tokarz, Prezes Grupy Kapitałowej. W opinii Prezesa GK Specjał rządowy program pozy-
tywnie wpływa na koniunkturę w kraju. Większe budżety rodzin potencjalnie oznaczają 
wzrost wydatków na artykuły spożywcze, czyli zakupy pierwszej potrzeby. Zauważa on 
jednak, że program może przyczynić się do rezygnacji kobiet z aktywności zawodowej. 
Jak wyjaśnia pierwsze symptomy tego problematycznego zjawiska można już zaobserwo-
wać w trudnościach ze stabilizacją zatrudnionej kadry. Prezes GK Specjał sygnalizuje, że 
oprócz pozytywnych aspektów, program może wywołać negatywne skutki na rynku pracy.

ŻYCIE HANDLOWE – SIERPIEŃ 2016
W dziale aktualności zamieszczono informację o zmianie lokalizacji śląskiego oddziału 

Grupy Kapitałowej Specjał. Od lipca oddział funkcjonuje w nowej i większej siedzibie.  
W nowo wybudowanym obiekcie znajdują się regały z wysokiego składowania o po-
wierzchni 500 mkw oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Większy obiekt przyczyni się 
do poszerzenia oferty oddziału, zwłaszcza w zakresie nabiału i słodyczy. 

Patrycja Wilczyńska
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Delikatesy Livio, sklep Agnieszki Lenarto-
wicz, bo o nim tutaj mowa, mieści się przy 
ul. Głównej 69 w  centrum Nakła Śląskiego. 
Ta nowoczesna, samoobsługowa placówka w 
formacie Market oferuje swoim klientom nie 
tylko profesjonalną i miłą obsługę,  ale rów-
nież szeroki wybór produktów spożywczych, 
w tym bogato zaopatrzone stoisko mięsno-
-wędliniarskie oraz alkoholowe. 

Klienci odwiedzający sklep pani Agnieszki 
mogą uczestniczyć w programie lojalnościo-
wym Super Profit oraz innych aktywnościach 
marketingowych przygotowanych przez sieć 
Livio. 

Pani Agnieszce życzymy wielu sukcesów  
i cieszymy się, że jest z nami!

Livio Kielce wdraża projekt remode-
lingu 

W oddziale przybyło 6 nowych sklepów 
w formacie Livio Ekspress. Miesiąc  lipiec 
to również  dobrze wykorzystany czas przez 
franczyzobiorców LD Holding  na  wdraża-
nie   standardów sieci dotyczących planogra-
mów  produktów  i wyposażenia   sklepów. 

Przykładem efektywnego remodelingu jest  
sklep formatu Livio Top Avis Zbigniewa 
Majchrzykiewicza w Obicach.  Klienci doce-
nili  nowe  ułożenie  i bogatszy  asortyment, 
co przyczyniło się do zwiększenia sprzedaży. 
Zachęciło  to właściciela  do wdrożenia po-
dobnych zmian  w drugim sklepie zlokalizo-
wanym w Nowinach.  

Livio Top w Olsztynie. 
W Olsztynie przy ul. Jarockiej ruszył na 

początku sierpnia kolejny sklep w formacie 
Livio Top należący do spółki Rednerex. Pla-
cówka liczy 100 mkw. powierzchni sprze-
daży i oferuje klientom szeroką propozcyję 
artykułów spożywczych. Na uwagę zasługuje 
duży wybór tradycyjnych wędlin oraz świe-
żego mięsa. Sklep zlokalizowany jest w cen-
trum osiedla, którego mieszkańcy nie mogli 
się doczekać otwarcia podczas przepro-
wadzanego przez właścicieli remodelingu. 
Obecnie placówka wyposażona jest w nowe 
meble, urządzenia chłodnicze oraz oświe-
tlenie. Właściciele na otwarcie przygotowali 
szereg atrakcyjnych promocji. Klienci witani 

LIvIO LICZY JUŻ 1900 SKLEPÓW
Na początku września miało miejsce otwarcie kolejnego sklepu pod szyldem Livio – to 
już 1900. placówka, której właściciel zaufał naszemu doświadczeniu i postanowił do nas 
dołączyć!

byli drobnymi upominkami, a na dzieci cze-
kały balony oraz słodkie prezenty. 

Poznań nie zwalnia tempa 
Od początku roku w Wielkopolsce do sie-

ci Livio przestąpiło 71 placówek. W sierp-
niu otwarte zostały dwa nowe sklepy. Jeden  
w centrum osiedla w Lesznie przy ul. J.Suł-
kowskiego. Jego właścicielem jest pan Marcin 
Mańczak. Sklep na 90 mkw. powierzchni sali 
sprzedaży. Oferuje klientom szeroki asorty-
ment towarów,  w tym bogatą ofertę produk-
tów świeżych: wędlin, warzyw, nabiału oraz 
owoców. Drugi powstał w Rożnowie przy 
ul. Leśnej. Nowy sklep o powierzchni 110 
mkw., którego właścicielką  jest Małgorzata 
Banaszak, posiada w swojej ofercie znaczący 
wybór artykułów spożywczych i przemysło-
wych oraz produktów świeżych. Placówka 
dysponuje dużym parkingiem na ok. 20 
miejsc. W obu sklepach na klientów czekały 
liczne promocje oraz upominki.

Pod koniec lipca  oddział  zrzeszał już 396  
placówek.

Mariusz Michalczyk
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Pierwszych 50 alkomatów już znalazło 
swoich właścicieli, kolejne tylko czekają, aby 
po nie sięgnąć!

To nie jedyna akcja, jaką Uniwersytet 
prowadzi wspólnie ze swoimi partnerami. 
Oprócz wskazanych gadżetów, franczyzo-
biorcy mogą uzyskać dodatkowe wynagro-
dzenie za miejsca ekspozycyjne: stojaki, lo-
dówki, palety, a to dopiero początek! Kolejni 
producenci, z którymi prowadzimy negocja-
cje chcą inwestować w nasz projekt. Pojawią 
się dodatkowe oferty, akcje promocyjne, 
konkursy i inne korzyści dostępne wyłącznie 
dla naszych franczyzobiorców aktywnych  

ROZDAJEMY ALKOMATY! 

Uniwersytet Przedsiębiorczości we współpracy z Kompanią Piwowarską realizuje akcję, w ramach której rozdaje 
swoim uczestnikom alkomaty. Wystarczy posiadać aktywne konto na platformie Uniwersytetu, przejść szkolenie 
„Kategoria Piwo” i zaliczyć na jego zakończenie test składający się z 16 prostych pytań. 

w projekcie. Dlatego nie zwlekaj! Już dziś 
zarejestruj siebie oraz swoich pracowników, 
korzystaj z naszej bogatej oferty szkoleniowej  
i czerp z tego tytułu korzyści!

Dotacje na uruchomienie  „nowej 
działalności” 

W wielu województwach systematycznie 
uruchamiane są  środki znacznie większe niż 
te w PUP. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już 
działalność  nie mogą bezpośrednio otrzymać 
dotacji, ale mogą pomóc uruchomić działal-
ność swoim dzieciom, mężowi, teściowi itp.  
Dzięki  odpowiedniej reorganizacji dotych-
czasowej firmy (sklepu)  nowo pozyskane 
fundusze  można wykorzystać  na moder-
nizację swoich dotychczasowych placówek 
handlowych. Warunki, na jakich udzielane 
są dotacje bywają różne w zależności od wo-
jewództwa. Dlatego osoby zainteresowane 
pozyskaniem środków na „nową działalność” 
powinny udać się do punktów konsultacyj-
nych Funduszy Europejskich. Znajdują się 
one praktycznie w każdej miejscowości. Moż-

ŚRODKI UNIJNE CZEKAJą

na też kontaktować się z CSK LD Holding S.A.  
 i za naszym pośrednictwem uzyskać niezbęd-
ne informacje w tym zakresie.

Dotacje na Odnawialne źródła Ener-
gii ( OZE)

Do CSK LD Holding S. A. coraz częściej 
zgłaszają  się  franczyzobiorcy  zainteresowa-
ni uzyskaniem  dotacji na OZE. W związku  
z tym informujemy, że ruszyły już nabo-
ry wniosków o dofinansowanie na ten cel.  
W ramach nowej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki 
na OZE wynoszą aż 38mld zł  (w  budżecie 
UE na lata 2007-2013 wynosiły 6 mld  zł).  
Dotacje unijne na OZE w nowym budże-
cie UE można pozyskać głównie w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych.  
W zależności od województwa różne są  kry-

Stale szukamy źródeł finansowania, które mogłyby wspomóc biznes 
franczyzobiorów GK Specjał. Nie od dziś wiadomo, że Powiatowe Urzędy 
Pracy oferują przedsiębiorcom dotacje na otwarcie nowej działalności. 
Nie jest to jednak jedyna możliwość. 

teria oraz terminy składania wniosków. Od-
rębne są też budżety oraz maksymalne po-
ziomy dotacji. W związku z tym nie jesteśmy  
w stanie podać uniwersalnych zasad, na ja-
kich można otrzymać dotacje unijne na OZE. 
Każde województwo, każdy region może 
mieć inne wymagania co do dokumentacji  
i inne warunki przyznawania dofinansowania.  
W tej sytuacji osoby zainteresowane dotacja-
mi powinny skontaktować się z Punktami 
konsultacyjnymi funduszy unijnych w swoim 
mieście  gdzie otrzymają pełną informację jak 
i na co można otrzymać środki. Jednocze-
śnie informujemy, że jak wynika z informacji 
rządowych, opracowywana jest nowelizacja 
przepisów o OZE. Pod koniec roku można się 
spodziewać zmian w zasadach  przyznawania 
dotacji na OZE. O nowych zasadach poinfor-
mujemy po ich ogłoszeniu.

Włodziemierz Pietras

Więcej szczegółów możesz uzyskać u swo-
jego koordynatora lub pod adresem mailo-
wym kontakt@upspecjal.pl. Dołącz do nas!

Marian Zych
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Lublin
W okresie letnim w liczne otwarcia obfi-

tował oddział Lublin. W miejscowości Cy-
ców wspólnie z Gminną Spółdzielnią otwo-
rzyliśmy 150 metrowe Delikatesy Premium.  
Placówka powstała z  przekształcenia dwóch 
sklepów: przemysłowego oraz małego spo-
żywczego. Sklep znajduje się w centrum 
miejscowości, a w swojej ofercie posiada 
oprócz  świeżej 
żywności zróż-
nicowany  asor-
tyment,  w tym 
alkohole oraz 
artykuły przemy-
słowe.

W miejscowo-
ści Cegielna, w 
nowo wybudo-
wanym obiekcie 
na powierzchni 
około 100 mkw. 
powstały Delika-
tesy Sezam. Sklep  został  urządzony  i wy-
posażony  zgodnie ze standardami sieci,  jak 
również zaopatrzony w asortyment,  który 
jest dopasowany do potrzeb lokalnej spo-
łeczności. Dzięki nowoczesnej wizualizacji 
zewnętrznej placówka wyraźnie wyróżnia się  
na tle konkurencji.

W sierpniu w miejscowości Elizówka  
otworzyliśmy Delikatesy Premium z panią 
Dorotą Góżdż. Powstały one w miejsce po-
przedniego, tradycyjnego sklepu ladowego o 
powierzchni 20mkw. Obecna powierzchnia 
to ponad  100mkw.. Placówka jest samoob-
sługowa, zaś klient oprócz bogatego asor-
tymentu, w tym stoisk ze świeżą żywnością 
może zawsze liczyć na fachową obsługę  
i miły uśmiech właścicielki, która we wsi peł-
ni też funkcję sołtysa.

Wspólnie z Gminną Spółdzielnią z Za-
krzówka w miejscowości Studzianki otwo-
rzyliśmy drugie już Delikatesy Premium. 
Prezes Spółdzielni zadowolony ze współpra-
cy z siecią  powierzył nam koleją placówkę.  
Sklep przeszedł gruntowny remont, łącznie 
z wyburzeniem przedsionka, dzięki czemu 

zyskaliśmy dodatkową  powierzchnię sprze-
dażową. Powstało profesjonalne stoisko 
mięsno-wędliniarskie posiadające w ofercie 
pyszne wyroby z własnej ubojni.

Łódź
W połowie maja  otworzyliśmy  Delika-

tesy Premium  w Radomsku, w oddziale 
łódzkim. W sklepie został przeprowadzony 

remodeling z wy-
mianą urządzeń,  
a co za tym idzie 
rozszerzeniem 
stoisk ze świeżą 
żywnością. Wła-
ścicielka placów-
ki postawiła na 
duży wybór pro-
duktów świeżych,  
w szczególności 
mięsa i wędlin, w 
połączeniu z pie-
czeniem kurcza-

ka, którego zapach wyczuwalny jest już przy 
wejściu. Z kolei warzywniak zaopatrywany 
jest osobiście przez klientkę, która stawia na 
duży wybór, ale i jakość produktu. W sklepie 
na uwagę zasługują również pyszne ciasta.  

Także w oddziale łódzkim,  
w miejscowości Końskie został 
uruchomiony sklep pod logo  
Delikatesy Sezam. Obiekt o po-
wierzchni około 100mkw. prze-
szedł  remodeling, dzięki któremu 
został przekształcony w sklep sa-
moobsługowy.  W swojej ofercie 
posiada bogaty asortyment mię-
sno-wędliniarski, owocowo-wa-
rzywny oraz pieczywo regionalne. 
Klienci  sklepu docenili  tak duże 
zamiany,  dzięki którym swobod-
nie mogą się poruszać po obiekcie 
i z przyjemnością dokonywać zakupów. 

Podkarpacie, Kraków, Pomorze
Razem z wieloletnim  partnerem sieci  pa-

nem Józefem Litwińskim w miejscowości 
Wielkie Oczy na Podkarpaciu uruchomili-

NASZ SKLEP WYPRZEDZA PLANY

śmy placówkę w  formacie Nasz Sklep w no-
wym designie. Obiekt został zaprojektowany 
i wyposażony w nowoczesne standardy, w 
związku z czym zapewnia klientom wygodę 
oraz komfort podczas codziennych zakupów.

W pierwszych dniach czerwca uruchomi-
liśmy Delikatesy Premium w Olkuszu, w od-
dziale krakowskim. Właściciel  przeprowa-
dził w sklepie generalny  remont. Wprowa-
dzono nowe urządzenia chłodnicze, wyposa-
żenie według standardów obowiązujących w  
sieci  oraz wymieniono oświetlenie.  W połą-
czeniu z  bogatą wizualizacją zewnętrzną wy-
raźnie poprawiło to standard sklepu. Ponad-
to właściciel placówki zaoferował produkty, 
które wyróżniają go na tle konkurencji m.in:  
swojskie wyroby mięsno-wędliniarskie.

Wraz z sezonem letnim otworzyliśmy 
kolejne Delikatesy Premium na Pomorzu,  
w miejscowości Czymanowo. Sklep znajdu-
je się w okolicy turystycznej, przez co ofer-
ta asortymentowa jest bardzo różnorodna. 
Obfituje w duży wybór produktów świeżych, 
warzyw, owoców, nabiału, a w szczególności  
swojskich wyrobów wędliniarskich, które są 
jego wyróżnikiem. W pobliżu nie ma równie 
dobrze zaopatrzonego sklepu. Klienci mó-
wią: jedź do Czymanowa a kupisz wszystko.

W dniu otwarcia we wszystkich placów-
kach organizowane były liczne promocje ce-
nowe i gazetkowe, degustacje oraz konkursy 
i atrakcje dla najmłodszych połączone z gril-
lowaniem.

Kamila Tarsa

Sieć Nasz Sklep rozwija się nawet szybciej niż przewidywano. W całym kraju powstają 
placówki handlowe pod jednym z trzech szyldów, jakie firma oferuje franczyzobiorcom: 
Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam i Nasz Sklep.
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Świeżość na pierwszym miejscu
Sklep dysponuje powierzchnią handlową 

348mkw. i oferuje około 5000 produktów. 
Urządzony i wyposażony został według 

najnowszych standardów rynkowych ze 
szczególnym uwzględnieniem stoisk świe-
żych, które zostały mocno wzbogacone. 
Stoisko mięsno-wędliniarskie oferuje boga-
ty wybór drobiu oraz mięsa wieprzowego  
i wołowego, serów żółtych oraz wyrobów 
garmażeryjnych, a także świeżych surówek. 
Jako pierwszy ze sklepów własnych posiada 
także rozbudowane stoisko z asortymentem 
ryb świeżych oraz wędzonych. Punkt piekar-
niczy oferuje szeroki wybór pieczywa białego 
i kolorowego, zarówno luzem jak i pakowa-
nego oraz pieczywa drobnego i drożdżó-
wek. Dodatkowo oferuje bogatą ekspozycję 
chlebów z „metra” oraz pieczywa z wypieku 
chłodzonego i głęboko mrożonego. Piękna 
ekspozycja ciast zaspokoi gusta nawet naj-
bardziej wybrednego konsumenta. 

Klientów wita bardzo duże stoisko owo-
cowo-warzywne z bogatą ofertą zarówno 
warzyw, jak i owoców,  w tym ultra świeżych 
– malin, jeżyn, borówek. Amatorzy moc-
niejszych trunków na pewno znajdą coś dla 
siebie na oferującym szeroki asortyment tak 
wódek, jak i win stoisku monopolowym. 

Produkty regionalne
W najbliższej przyszłości placówka będzie 

posiadała kolekturę totalizatora sportowego. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów sklep posiada szeroki wybór regional-
nych produktów z rodzimej Mleczarni Res-
-mlecz z Jasienicy Rosielna, OSM Stalowa 
Wola oraz Krasnegostawu, a także z Zakła-
dów Mięsnych Markowa Dźwieżyński, Smak 
Górno i Smakmięs. Klienci z zadowoleniem 
przyjęli obecność tych produktów na pół-
kach i regularnie po nie wracają. Wszystkie 
kategorie towarów zostały ułożone w oparciu 
o wcześniej przygotowane dokładne plano-
gramy.  Ze względu na duże zróżnicowanie 
klientów sklep oferuje zarówno szeroki wy-
bór produktów marki własnej, jak i asorty-

W dniu 20 sierpnia ruszył kolejny sklep sieci Nasz Sklep pod szyldem Delika-
tesy Premium. Jest to już 44 placówka w sieci sklepów własnych. Mieści się 
w Rzeszowie przy ulicy Kochanowskiego.  

NOWE DELIKATESY PREMIUM  
W RZESZOWIE

ment premium  dla bardziej wymagających 
konsumentów.  

 
Liczy się łatwość zakupów

Sklep otwarty jest od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach od 6.00-22.00. Nowocze-
sna aranżacja wnętrza ma na celu poprawić 
komfort kupowania, ułatwić poruszanie się 
po sklepie i znalezienie poszczególnych pro-
duktów. Na otwarcie przygotowano liczne 
promocje i degustacje. Klienci mieli okazję 
skosztować ciepłego pieczywa, wybornych 
ciast, aromatycznej kawy, zdrowych jogur-
tów oraz wędlin od regionalnych producen-
tów. Dodatkowo pierwszych 100 klientów 
otrzymało wartościowe upominki. 

Szczególnym powodzeniem cieszyły się 
produkty promocyjne przygotowane w spe-
cjalnych cenach na otwarcie sklepu: filet  
z kurczaka, szynka krucha z Chrzanowa, 
pieczarki, pomidory,  ogórki gruntowe oraz 
pieczywo, a także przepyszne ciasto chwalo-
ne przez wszystkich klientów. Otwarciu skle-
pu towarzyszyły liczne atrakcje zarówno dla 
starszych, jak i najmłodszych: oprawa mu-
zyczna, malowanie twarzy, animacje. Klien-
ci jak zwykle nie zawiedli – przybyli licznie  
i robili duże zakupy. Chwalili wygląd sklepu, 
wybór produktów, promocje oraz miłą i pro-
fesjonalną obsługę. 

Renata Szczepanik



18 68/2016

Zasady akcji są identyczne jak poprzednio 
i bardzo proste: wystarczy zrobić zakupy za 
minimum 10 zł, w tym co najmniej dwa pro-
dukty w naszym koszyku muszą być z oferty 
promocyjnej Zakupowy Szał. Następnie na-
leży przy kasie odebrać zdrapkę. Aby ułatwić 
klientom identyfikację produktów obowiązu-
jących w promocji zostały one wyróżnione w 
sklepie specjalnymi oznaczeniami, plakatami 
i osłonkami cenowymi dobrze znanymi z po-
przednich edycji akcji. Ponadto informacje  
o produktach biorących udział w loterii oraz 
o aktualnych promocjach cenowych znaleźć 
można w gazetkach dostępnych w sklepach 
oraz na stronie www.nasz-sklep.pl.

W rekordowo długiej edycji loterii wygrać 
możemy szczególnie atrakcyjne pod wzglę-
dem wartościowym oraz ilościowym nagro-
dy rzeczowe w postaci ogromnych telewi-
zorów firmy Samsung, wysokiej klasy kom-
pletów noży Fiskars, czy nagród pocieszenia 
tabliczek czekolady Wedel. 

Do 31 grudnia trwać będzie czwarta już edycja loterii Zakupowy Szał, zauważalnej i 
rozpoznawalnej niemalże w każdym sklepie sieci Nasz Sklep czy LD Holding wspól-
nej akcji promocyjnej.

ZAKUPOWY SZAŁ WCIąŻ TRWA

Grono laureatów z dnia na dzień poszerza 
się coraz bardziej, a na szczególne wyróżnie-
nie mogą liczyć zwycięzcy nagród głównych, 
do których zaliczyć możemy m.in.:

- panią Beatę – ze sklepu Gminna Spół-
dzielnia SCH – Kamień

- panią Martę – ze sklepu „TRANSFOOD” 
Ryszard Puchała – Markowa 

- panią Barbarę – ze sklepu PHU MIX-
-MAX Robert Kasza – Niwiska

- panią Danutę – ze sklepu Delikatesy Pre-
mium Katarzyna Podolak-Dąbkowska – Wy-
sokie 

Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy, 
a pozostałych klientów sieci Nasz Sklep i LD 
Holding zachęcamy do czynnego udziału  
w loterii Zakupowy Szał, dzięki której zwy-
kłe, codzienne zakupy łączą w sobie element 
zabawy oraz ekscytacji, związany z szansą na 
wygranie atrakcyjnych nagród. 

Kacper Hadrian 

Od 1 czerwca robiąc zakupy w skle-
pach naszych sieci można było wesprzeć 
leczenie i rehabilitację dzieci będących 
pod opieką Fundacji TVN „Nie jesteś 
sam”, fundacji  Marcina Gortata „Mierz 
wysoko” oraz UNICEF-u. Wystarczy-
ło zakupić lub poprosić o wydanie reszty  
w Szczęśliwych Dukatach, będących nieroz-
łączną częścią akcji „Cała reszta to szczęście”. 
Jeden Szczęśliwy Dukat to równowartość 5 
złotych.

Autorami indywidualnych projektów du-
katów były gwiazdy sportu biorące udział w 
akcji:  Robert Lewandowski, Marcin Gortat i 
Rafał Sonik. Dodatkowym walorem każdego 
z Dukatów był podpis gwiazdy, która go za-
projektowała.  

Akcji towarzyszyła bardzo szeroko za-

SZCZĘŚLIWE DUKATY JUŻ SPRZEDANE
Ostatniego dnia września zakończona została trzecia edycja akcji, w której 
główną rolę odgrywały Szczęśliwie Dukaty. była to jednocześnie pierwsza 
edycja, w której partnerem były sieci Nasz Sklep oraz LD Holding. 

krojona telewizyjna kampania reklamowa 
składająca się z 450 spotów wyświetlanych 
na kanałach stacji TVN. Reklamy z wizerun-
kiem brandów sieci tj. Nasz Sklep, Delikatesy 
Premium, Livio oraz grupy kapitałowej Spe-
cjał wielokrotnie pojawiały się na ekranach 
naszych teleodbiorników w czerwcu, lipcu 
oraz sierpniu. Niewątpliwie wzmacniało to 
pozycję na rynku, wizerunek w mediach oraz 
wpływało na rozpoznawalność całej grupy 
kapitałowej.

Przez cały okres trwania akcji towarzyszy-
ła myśl:

Zbierz zatem kolekcję Szczęśliwych Du-
katów zaprojektowanych przez znanych 
sportowców i pamiętaj, że … Cała reszta to 
szczęście.

Kacper Hadrian

PARTNER LOGISTYCZNY:

Partnerzy Akcji:

Reszta w Szczęśliwych Dukatach to środki finansowe, które zostaną przekazane Fundacji TVN „nie jesteś sam”, Unicef oraz Fundacji Marcina Gortata „Mierz wysoko”.



ludzie kwartału

DAMIAN GUHS 
Kierownik logistyki w oddziale Kędzierzyn – Koźle od 2011r.  Damian jest pracownikiem,  który zaczy-
nał od stanowiska magazyniera – kierowcy i dzięki ciężkiej ciężkej pracy awansował na szefa logistyki. 
Dzięki temu świetnie zna wszelkie aspekty dotyczące tej problematyki. Bardzo pracowity, zaangażowa-
ny, świetnie potrafi kierować procesami logistycznymi. Szybko rozwiązuje pojawiające się problemy.

LIDIA RUDZIńSKA 
Pracownik oddziału Kędzierzyn -Kożle  od 2011 roku. Lidka oprócz swoich codziennych obowiąz-
ków, profesjonalnie pomaga rozliczać kierowców i potrafi zadbać o każdy szczegół. Proponuje roz-
wiązania ułatwiające i usprawniające pracę.

MARZENA BALDy
Pracownik administracji, fakturzystka.  W oddziale Kędzierzyn-Koźle  zatrudniona od 2011 r. 
Marzena nie tylko wzorowo wypełnia swoje obowiązki, ale i chętnie wszystkim pomaga. Nie ma pro-
blemu, którego nie potrafiłaby rozwiązać.  Zawsze można liczyć na jej wsparcie. 
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Obecność  sklepu na rynku wymaga stałego dostosowywania  jego funkcjo-
nowania do wymagań klientów. Oznacza to zarówno zmiany organizacyjne, jak 
i wizualne. Z powodzeniem udało się je zrealizować w rzeszowskiej placówce 
Cezalu. 

Co się zmieniło? Odświeżony sklep to nowy wygląd, samoobsługa oraz nowa 
funkcjonalność. To przede wszystkim  przejrzyste  i wygodne rozmieszczenie 
asortymentu. Układ sklepu jest tak przejrzysty, że każdy może  łatwo i szybko 
zrobić zakupy.

 Zmiany nastąpiły także w prezentacji produktów, ich opisie, ekspozycji i te-
matycznym  posegregowaniu towaru.  Lokal został  powiększony,  aby zapre-
zentować całą ofertę Cezalu  i zapewnić klientom komfort poruszania się wśród 
oferowanych produktów.   Na klientów czeka bogaty wybór sprzętu medyczne-
go, odzieży, opatrunków, środków do dezynfekcji oraz osobne pomieszczenie, 
gdzie są wyeksponowane meble.

SALON MEDYCZNY PRZY ŻELEŃSKIEGO 
W NOWEJ ODSŁONIE
Nadszedł czas na gruntowe zmiany. Dlatego od drugiej połowy 
sierpnia klienci mogą się cieszyć z nowej  formuły  sklepu Cezal 
nr 43 przy ul. b. Żeleńskiego 5 w Rzeszowie. 

Warto także pamiętać, że odwiedzający sklep  oczekują 
od sprzedawcy  profesjonalnej informacji o sprzęcie me-
dycznym,  a także porad w kwestii doboru odpowiedniego 
asortymentu. Dlatego koleżanki obsługujące zawsze  po-
święcą  czas na rozmowę z klientami i chętnie doradzą.

Już dziś zapraszamy do sklepu i mamy nadzieję, że nowa 
odsłona naszej placówki  przypadnie wszystkim do gustu.

Zapraszamy

Jolanta Darłak
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babuszka Agafia dla skóry i włosów
Sklepy Cezal proponują więc klientom 

wiele nowości do pielęgnacji skóry i włosów.  
Z pewnością uznaniem cieszyć się będą tra-
dycyjne syberyjskie kosmetyki Babuszki Aga-
fii. Według takiej oryginalnej receptury po-
wstał szampon na kwiatowym propolisie. Dla 
jeszcze lepszego efektu został wzbogacony 
organicznym woskiem kwiatowym, olejkami  
z werbeny oraz wiązówki błotnej. Szampon 
na kwiatowym propolisie sprawia,  że włosy 
stają się gładkie, puszyste i nabierają większej 
objętości. Propolis od najdawniejszych cza-
sów ceniono za jego lecznicze właściwości. 
Do dziś pomaga przywrócić witalność, za-
chować piękno i młodość. Cena: 9,95 zł poj. 
550 ml.

Do pielęgnacji skóry, która po opalaniu 
często staje się szorstka, przesuszona i na-
pięta polecamy do codziennej pielęgnacji 
odżywcze Mydło Cedrowe recepty Babci 
Agafii. Mydło cedrowe zostało przygotowane 
na wodzie pochodzącej z topniejącego śniegu 

JESIENNE NOWOŚCI I PROMOCJE 
W SKLEPACH MEDYCZNYCH 
Lato to czas relaksu, czas opalania, morskich kąpieli i beztroski. Niestety nasza skóra jest potem czę-
sto przesuszona i podrażniona. Miewamy zniszczone włosy, które podczas wakacji zostały poddane 
działaniu wysokich temperatur, słonej wody i piasku. Jak zatem zadbać o skórę i włosy po lecie?

i lodu, która posiada właściwości miękkiej 
„deszczówki”. Nasycone naturalnym cedro-
wym mleczkiem, olejem z daurskiej róży  
i żywicą świerkową doskonale oczyszcza  
i pielęgnuje skórę. Składniki organiczne za-
warte w mydle   i uzdrawiające wyciągi z 17 
syberyjskich traw, zbieranych w ekologicznie 
czystych okręgach Ałtajskiego kraju, przeno-
szą w świat tajgi, otulają aromatem dzikich 
traw i dojrzałych jagód, odżywiają i uspaka-
jają skórę. Cena: 8,65 zł poj. 500 ml.

Cezal oferuje w swoich sklepach szeroką 
gamę naturalnych syberyjskich kosmetyków 
recepty Babci Agafii. Są one dostępne w bar-
dzo atrakcyjnych cenach.

Odzież medyczna – tania i kolorowa
Koniec lata oznacza powrót do szkół i roz-

poczęcie nowego roku akademickiego. Cezal 
proponuje dla studentów wydziału medycz-
nego, jak również wielu kierunków pokrew-
nych, nową  odzież medyczną firmy Medyk- 
Brass. Ubrania wykonane z wysokogatunko-

wej bawełny, gładzonej i dekatyzowanej, do-
stępne są w sklepach w wielu wzorach i 10 ko-
lorach (beżowy ,biały, szary, mięta, jasny tur-
kus, ciemny turkus, zielone jabłuszko, jasny 
róż, ciemny róż, żółty, jagoda).Chcemy poka-
zać, że odzież medyczna może być praktycz-
na i wygodna, a zarazem ciekawa i kolorowa. 
Wszyscy klienci mogą liczyć na profesjo-
nalną obsługę oraz doradztwo w  zakresie 
wyboru optymalnej odzieży oraz obuwia 
medycznego. Stawiamy na najwyższą jakość 
produktów, jak również przystępne ceny. Za-
chęcamy do współpracy gabinety lekarskie, 
pielęgniarki środowiskowe, studentów aka-
demii medycznej oraz szkół medycznych. 

Przygotowaliśmy także promocyjne ceny 
odzieży medycznej. Na przykład bluzy me-
dyczne dostępne w różnych wzorach i kolo-
rach  są oferowane w cenie  46,13zł brutto, zaś 
nabywca otrzyma też kolorowy czepek gratis.

Małgorzata Bizoń
Dominika Konopka

przepisy na jesienny czas
Powoli zbliża się złota, polska jesień, sezon na 
pyszne jabłka, chrupiące orzechy i soczyste śli-
wy. O takiej jesieni marzymy. Niestety większości 
z nas ta pora roku kojarzy się z pluchą, nieusta-
jącym deszczem, chłodem i długimi wieczorami. 
Najchętniej wskoczylibyśmy pod koc z kubkiem 
gorącej herbaty i dobrą książką. 

Na szczęście jest jeden sprawdzony i skuteczny spo-
sób na walkę z jesienną chandrą, czyli słodycze. A w 
szczególności te z czekoladą, która dzięki zawartym w 
niej substancjach doskonale poprawia samopoczucie. 
Poniżej kilka przepisów, które warto wypróbować. Są nie tyl-
ko proste w przygotowaniu, ale także pyszne. Jestem pewna, 
że ze smakiem sięgniecie po kolejny kawałek. Zresztą o tej 
porze roku możemy pozwolić sobie na „małe co nieco”, w 
końcu sezon bikini mamy już za sobą, a do kolejnego zdąży-
my się przygotować.

Dominika Dral

Chlebek bananowy z orzechami włoskimi - Zdrowy, wyraźnie 
bananowy.

SKŁADNIKI:
•	 3 mocno dojrzałe banany 
•	 1 jajko
•	 150 g cukru
•	 75 g masła
•	 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
•	 170 g mąki
•	 1 łyżeczka sody
•	 czekolada gorzka
•	 orzechy włoskie

Przygotowanie:
Banany rozgnieść na papkę w misce, dodać jajko, cukier i roztopione ma-

sło, wymieszać. Następnie wsypać mąkę, sól, sodę, dodać ekstrakt waniliowy i 
ponownie wymieszać, do uzyskania jednolitej masy. Na koniec można dodać 
czekoladę i posiekane orzechy. Małą foremkę babkową wysmarować masłem i 
wysypać mąką. Wylać ciasto i piec 1 h w temperaturze 170 stopni.
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System integruje kilkaset urządzeń róż-
nych producentów zapewniając ich obsługę 
w jednym spójnym środowisku. Poza od-
biorem, analizą, wizualizacją i archiwizacją 
nadchodzących zdarzeń (alarmowych, napa-
dowych, wizyjnych, GPS itp.) wspiera także 
działania automatyzacji zarządzania i obsługi 
sygnału alarmowego poprzez wykorzystanie 
wszystkich dostępnych narzędzi do powia-
damiania i zdalnej obsługi alarmu (konsole 
wideo kamer z obiektu,  konsole mobilne 
patroli interwencyjnych, konsole klienta, 
serwisu, pozycjonowanie obiektu GPS wraz z 
nawigacją). Dzięki temu maksymalnie skró-
cony zostaje czas reakcji i obsługi sygnału 
alarmowego z chronionego obiektu.

Możliwości nowej platformy SMA ARMA to:
- Konsola Monitoringu: monitorowanie 

sygnałów alarmowych, pożarowych, napa-
dowych, sabotażowych i ich archiwizacja  z  
wszystkich dostępnych na rynku urządzeń 
branży zabezpieczeń technicznych i monito-
ringu o zasięgu lokalnym i krajowym

- Konsola Obsługi Wideo: monitoring 
chronionych obiektów (wideo patrole, wideo 
weryfikacja sygnałów alarmowych) z obiek-

Analizując możliwości i  potrzeby rynku ochrony osób i mienia firma Arma zmodernizowała i dostosowała Platformę 
Stacji Monitorowania do najnowszych możliwych do zrealizowania standardów jakościowych w obsłudze monito-
rowanego sygnału alarmowego.

MONITOROWANIE NA MIARĘ XXI WIEKU

tów wyposażonych w systemy 
telewizji dozorowej – automa-
tyczne uruchomienie podglądu 
z kamer obiektu w czasie otrzy-
mania sygnału alarmowego na 
Stacji SMA 

- Mobilna Konsola Patrolowa: 
automatyzacja i usprawnienie 
obsługi sygnałów alarmowych 
przez patrol interwencyjny dzię-
ki wykorzystaniu konsoli mo-
bilnej połączonej ze stacją SMA 
przekazującą wszystkie niezbęd-
ne dane kontaktowe obiektu 
wraz z nawigowaniem GPS 

- Mobilna Konsola Klienta: narzędzie 
umożliwiające klientowi wgląd on-line do 
zdarzeń z chronionego obiektu wraz z pod-
glądem kamer i możliwością połączenia się 
z dyżurnym SMA, serwisem technicznym 
24h oraz zdalnego odwołania i kasowania 
alarmu.

Platforma Kronos 3,0 nie posiada ograni-
czeń licencyjnych aplikacji mobilnych, dzięki 
czemu klient otrzymuje w standardzie opcję 
dostępu do konsoli klienta na swoim smart-

fonie czyniąc z niego najnowocześniejsze 
narzędzie do zarządzania sygnałami chro-
nionego obiektu oraz umożliwia kumnikację 
ze stacją SMA lub serwisem technicznym  
za pomocą wszystkich dostępnych mediów 
(automatyczne połączenie z dyżurnym SMA, 
zlecenie mailowe serwisu technicznego, od-
wołanie alarmu) oraz podgląd udostępnio-
nych kamer monitoringu z obiektu.

Grzegorz Piękoś

ARMA MA NAJNOWOCZEŚNIEJSZE CENTRUM MONITOROWANIA ALARMÓW

Ciasto śliwkowe - Proste, puszyste, mocno śliwkowe – ideal-
ne na jesienny deser do gorącej czekolady.

SKŁADNIKI:
Ciasto:
•	 3 szklanki mąki
•	 1 ½ margaryny
•	 4 żółtka
•	 ¾ szklanki cukru
•	 5 łyżek śmietany
•	 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wszystkie składniki zmiksować, wyłożyć na blachę. Ciasto po-
smarować powidłem śliwkowym, na to ułożyć śliwki (połówki) 
skórką do spodu.

Piana:
•	 4 białka
•	 ¾ szklanki cukru
•	 Budyń śmietankowy

Białka ubić na sztywno, dodać cukier i budyń ciągle miksując. 
Pianę wyłożyć na śliwy. Piec 1 ½ godziny.

Szarlotka - Kruche ciasto, soczyste jabłka, chrupiące orzechy z lekką 
nutą cynamonu.

SKŁADNIKI:
•	 1/2 kg mąki
•	 1 kostka masła (1 łyżka smalcu)
•	 1 szklanka cukru pudru
•	 4 żółtka
•	 trochę drożdży
•	 1 ½ proszku do pieczenia
•	 3 łyżki śmietany
•	 orzechy włoskie, rodzynki, vynamon

Przygotowanie:
Mąkę, cukier, proszek, tłuszcz (usiekać nożem), dodać 4 żółtka i 

śmietanę – zagnieść. Ciasto podzielić na 2 części – rozwałkować. Jabłka 
pokroić w paseczki, orzechy posiekać, rodzynki namoczyć w ciepłej wo-
dzie jak zmiękną odcisnąć. 

Na blachę wyłożyć jedną część ciasta. W środek dać jabłka wymiesza-
ne z orzechami, rodzynkami i cynamonem, posypać cukrem. Przykryć 
drugą częścią ciasta. Piec do zrumienienia.
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Same korzyści
To miła forma wypoczynku, zwłaszcza po 

ciężkim dniu w pracy czy też dużym wysiłku 
fizycznym. Saunowanie pomaga także zrzu-
cić zbędne kilogramy, bo zwiększa podsta-
wową przemianę materii nawet o 40 proc.! 
Niezwykle ważny i wart uwagi jest też  fakt, 
że sauna powoduje psychiczne uczucie od-
świeżenia i pobudzenia, zmniejsza napięcie 
układu nerwowego i poprawia jakość snu. 

Nasz kolega Krzysztof Bazan zalicza się 
niewątpliwie do grona sympatyków sauny. 
To jedna z preferowanych przez niego form 
wypoczynku (oprócz np. górskich wędró-
wek). Na co dzień Krzysztof odpowiada w 
Grupie Kapitałowej Specjał za bezpieczeń-
stwo pracy, higienę oraz działania przeciw-
pożarowe. Jako specjalista pracuje od 5 lat. 
Po spełnionych obowiązkach, które niejed-
nokrotnie dostarczają sporo stresu,  lubi w 
wolnym czasie wybrać się z przyjaciółmi 
do sauny. Najlepiej, aby tuż obok był ba-
sen - pływanie to kolejna pasja Krzysztofa, 
miłośnika aktywnego wypoczynku. Mówi, 
że bierny wypoczynek nie jest w jego stylu. 
Lubi spotkania z przyjaciółmi, wspólne wy-
jazdy i wędrówki, pływanie oraz oczywiście 
saunowanie…

 Szczególnie ceni saunę  za dobroczynny 
wpływ na krążenie i odporność. Pobyt tam  
traktuje jako zabieg fizjoterapeutyczny o 
szerokim spektrum działania, a także jako 
formę  profilaktyki. Doskonale rozluźnia, 
pomaga oczyścić organizm i przede wszyst-
kim relaksuje.  Można wówczas spotkać się 
z przyjaciółmi, porozmawiać na różnorodne 
tematy. Nic więc dziwnego, że dzięki regu-
larnym wizytom w saunie nasz kolega cieszy 
się dobrym zdrowiem i poczuciem humoru. 

Nasze Pasje

O dobroczynnym oddziaływaniu 
sauny wiadomo nie od dziś. Doce-
niają ją nie tylko ci, którzy w sposób 
szczególny dbają o swoje zdrowie, 
ale również osoby ceniące sobie 
przyjemnie spędzony czas poświę-
cony na relaks. 

NIE MA TO JAK SAUNOWANIE…

Sauna saunie nie równa
Dla początkujących miłośników tej for-
my wypoczynku Krzysztof podaje kilka 
wskazówek. Podkreśla, że należy pamię-
tać o podstawowych różnicach pomiędzy 
różnymi typami sauny oraz  o zasadach 
obowiązujących przy korzystaniu z niej.  
Oto one:
•	 sauna parowa (łaźnia rzymska) - 

najbezpieczniejsza dla nowicjusza, 
łagodna dla organizmu. Tempera-
tura w środku to 45-65°C, przy na-
prawdę dużej, ułatwiającej oddycha-
nie wilgotności (40-65% i wyższej),  
- sauna sucha (fińska) dla nastawio-
nych na ostre hartowanie. Tempe-
ratura w środku 90-110°C, nato-
miast wilgotność tylko 5-10% - taką 
Krzysztof lubi najbardziej.

•	 sauna mokra - zalecana przy pro-
blemach skórnych. Temperatura 75-
90°C, przy wilgotności 20-35%,

•	 sauna na podczerwień - dla no-
woczesnych. W zasadzie zalety ma 
zbliżone do tradycyjnej. - Na pew-
no wypocisz się – mówi Krzysztof 
–  jak w każdej, chociaż panuje w 
niej temperatura ok. 50st. C. Nie 
masz kontaktu z gorącym powie-
trzem, a promieniami działającymi 
na skórę (przypomina to nieco wy-
grzewanie na słońcu). Uważa się, że 
jest bezpieczna dla osób z proble-
mami z układem krążenia, jednak 
bez konsultacji z lekarzem prowa-
dzącym nie można tego rozstrzygać. 

Zdrowo i bezpiecznie
Krzysztof podkreśla również,  że przede 
wszystkim ważne jest bezpieczeństwo ko-
rzystania z sauny. Tak, aby było zdrowie i 
dobra zabawa. Oto kilka podstawowych 
informacji, o których należy pamiętać:
•	 przed tym zabiegiem relaksacyjnym 

bierzemy prysznic, a potem starannie 
wycieramy się do sucha,

•	 sauna to miejsce dla golasa, ewentu-
alnie okrytego ręcznikiem (jeśli nie 
jesteśmy sami),

•	 pierwszy raz nie powinien trwać dłu-
żej niż kwadrans,

•	 nie korzystamy z sauny zaraz po po-
siłku lub po spożyciu alkoholu,

•	 wypicie litra wody przed sprawi, że 
będzie co wypocić,

•	 jednorazowy pobyt w środku powi-
nien trwać ok. 10 minut. Można le-
żeć, bądź siedzieć, na ławach, jednak 
osoby leżące na dwie minuty przed 
wyjściem powinny usiąść,

•	 po dostatecznym wygrzaniu ciała (co 
objawia się przede wszystkim potem), 
organizm schładzamy pod pryszni-
cem wodą o temperaturze 12-20°C,

•	 zazwyczaj zaleca się, by powyższe 
czynności powtórzyć trzy razy,

•	 zawsze po zabiegu w saunie zaleca się 
około 20-30 minutowy odpoczynek.

Sebastian Katlewski 



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 Małgorzatą Ożóg.
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W ramach negocjacji kupieckich uczest-
nicy zostali podzieleni według grup asorty-
mentowych, którymi zajmują się  na co dzień 
(kawa, słodycze, kulinaria, nabiał, napoje, 
alkohol). Dzięki takiemu podziałowi mieli 
okazję poznać się, wymienić doświadczenia-
mi i zrozumieć problemy, z którymi borykają 
się na co dzień. Jedną z zalet szkoleń była in-
tegracja pracowników z różnych oddziałów, 
co  także wpłynęło na pozytywne budowanie 
zespołów i klimat kursów.

Istotną częścią były warsztaty prowadzone 
w formie studium przypadku oraz ćwiczenia 
na realnych przykładach negocjacyjnych z 
życia codziennego, co znacznie zwiększyło 
atrakcyjność szkolenia.

Za mocne strony szkolenia uznano możli-
wość aktywnego uczestnictwa, kompetentną  
postawę trenera nastawionego na realiza-
cję oczekiwań uczestników oraz negocjacje 
w grupach. Kursy zostały bardzo wysoko 
ocenione w zakresie przydatności zdobytej 
wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.  
Uczestnicy wysoko ocenili także sposób pro-
wadzenia szkoleń oraz skonstatowali,  że ich 
wiedza i umiejętności wyraźnie wzrosły.

Opinie uczestników po szkoleniach:
Wojtek – Czeladź:
- Kolejny raz szkolenie prowadzone przez 

Macieja Grzeszyka odbyło się w dobrej atmos-
ferze, było bardzo dobrze przygotowane mery-
torycznie i prowadzone, nie na zasadzie teorii, 
którą każdy może przeczytać sobie sam, lecz 
na zasadzie przykładów, case’ów. Super, wiele 
z niego zabrałem dla siebie. 

Alou – Rzeszów:
- Szkolenie pomogło przypomnieć i zrozu-

SZKOLENIA Z NEGOCJACJI

mieć, w  jaki sposób kupujący i  sprzedający 
wywierają na siebie presję psychiczną stosując 
świadomie i  podświadomie różnego rodza-
ju sztuczki kamuflujące. Jak bronić się przed 
manipulacją i jak świadomie stosować nacisk 
w zakupach. Prowadzący  w bardzo profesjo-
nalny sposób angażował wszystkich uczestni-
ków pokazując różnicę między targowaniem 
się, a negocjacjami. Podział na grupy asor-
tymentowe wg kategorii był bardzo dobrym 
rozwiązaniem z punktu widzenia zbieżności 
problematyki handlowej.  

Ola – Tomaszów Lubelski:
- Możliwość aktywnego udziału w szkole-

niu pozwoliła na uświadomienie uczestnikom 
swoich zachowań w konfrontacji z rzeczywi-
stymi sytuacjami. Omawiane zagadnienia 
można zastosować zarówno w praktyce zawo-
dowej, jak i życiu prywatnym, w relacjach z 
bliskimi. Ucząc się  technik negocjacyjnych le-
piej poznajemy siebie. Chcąc być bardziej efek-
tywnym w  kontakcie z  klientem musimy po-

znać własne słabości i ograniczenia oraz  po-
konać je, czyli wykonać pracę nad sobą. Po 
przebytym szkoleniu wiem, jakich technik nie 
stosować, a jakich użyć i jak to może być po-
strzegane przez drugą stronę.

Małgosia – Katowice:
- Szkolenie merytorycznie było dobrze przy-

gotowane. Dużo ćwiczeń pozwoliło na zrozu-
mienie przekazanych treści. Prowadzący an-
gażował uczestników do aktywnego udziału w 
scenkach. A przy tym miła atmosfera pozwa-
lająca na swobodny i aktywny udział.

Monika – Warszawa:
- W czasie, kiedy odbywało się szkolenie 

pracowałam w firmie 2 miesiące. Było ono do-
skonałą okazją do poznania kupców z CDZ z 
mojej kategorii, co znacznie ułatwiło później-
szy kontakt w sprawach zawodowych. Z tego 
względu takie połączenie w grupy było dla 
mnie bardzo korzystne.

Tomasz Szylar

Od czerwca do sierpnia w Rzeszowie odbywały się szkolenia w dziedzinie negocjacji. Szkolenia kupieckie objęły   
83 pracowników zajmujących się zakupami i pracowników ochrony, zaś kursy z negocjacji pracowniczych przezna-
czono dla grupy 29  dyrektorów.



Miejsce pracy: województwo dolnośląskie. 

Zakres obowiązków:
Pozyskiwanie klientów w obszarze ochrony osób i mienia oraz sprze-
daży usług porządkowych.

Wymagania:
Prawo jazdy kategorii B,
Znajomość obsługi komputera,
Wymagane doświadczenie w sprzedaży usług poparte sukcesami w 
pozyskiwaniu nowych klientów,
Wykształcenie średnie.

Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę,
Wynagrodzenie podstawowe oraz premie zależne od uzyskanych 
wyników sprzedaży,
Szkolenia oraz możliwości rozwoju,
Samochód do celów służbowych,
Komputer przenośny,
Telefon komórkowy.

Miejsce pracy:  Rzeszów, Malawa, Jasionka, Tarnobrzeg, Lublin, Beł-
życe, Ostrów,  Serniki, Poniatowa, Lubartów, Rozkopaczew, Katowice, 
Gdańsk, Żukowo.

Zakres obowiązków:
Profesjonalna obsługa klienta zgodnie z obowiązującymi standarda-
mi firmy,
Obsługę kasy fiskalnej,
Dbanie o estetyczny wygląd i właściwy sposób ekspozycji towarów 
oraz o czystość w sklepie,
Doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali sprzedaży. 
 
Wymagania:
Gotowość do pracy zmianowej, również w weekendy,
Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
Gotowość do pracy fizycznej,
Rzetelność i uczciwość,
Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atu-
tem. 
 
Oferujemy:
Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej,
Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
Umowę o pracę, stabilność zatrudnienia,
Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Miejsce pracy: Oddziały. Rzeszów,  Tomaszów Lubelski, Kraków, 
Bronisze k. Ożarowa, Łódź, Czeladź, Wrocław, Leszno, Kędzierzyn 
Koźle, Łozienica, Pruszcz Gdański, 

Zakres obowiązków:
Dystrybucja artykułów spożywczych na wyznaczonym terenie woje-
wództwa,
Praca na 1 zmianę. 
 
Wymagania:
Prawo jazdy kat. C,
Karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy,
Dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność. 
 
Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy,
Szkolenia oraz możliwości rozwoju,
Możliwość skorzystania z karty Multisport, ubezpieczenia grupowego.

Miejsce pracy: Oddziały. Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kraków, Bro-
nisze k. Ożarowa, Łódź, Czeladź, Wrocław, Leszno, Kędzierzyn Koźle, 
Łozienica, Pruszcz Gdański, 

Zakres obowiązków:
Kompletowanie towarów do wysyłki - asortyment spożywczy,
Przyjmowanie towarów na magazyn,
Kontrola stanów magazynowych,
Uczestnictwo w inwentaryzacjach. 
 
Wymagania:
Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera w 
branży FMCG,
Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie wysokiego skła-
du - praca z użyciem skanera,
Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym. 
 
Oferujemy:
Pracę w dużej i stabilnej firmie,
Zatrudnienie na pełen etat na umowę o pracę,
Regularne i terminowe pobory,
Wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjną premię zależną od 
wyników,
Bezpłatne szkolenia z obsługi scanera, pracy w magazynie wysokiego 
składu oraz znajomości asortymentu spożywczego,
Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz Karty Mul-
tiSport.

OFERTY PRACY
Kierowca kat. C Przedstawiciel handlowy 

w Agencji Ochrony

MagazynierSprzedawca-kasjer

Aplikacje prosimy przesyłać mailowo na adresy: 
rekrutacja@specjal.com.pl, rekrutacja@nasz-sklep.pl


