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Zoptymalizować wykorzystanie zasobów
Jak ocenia Pan mijający rok?
Był to rok dosyć trudny, głównie ze względu na poziom niepewności jaka towarzyszyła
i poniekąd towarzyszy działalności handlowej po dzień dzisiejszy. Plany podatkowe rządu i długo dyskutowany projekt tzw. podatku
handlowego spowodował, że wiele działań,
jakie poszczególne firmy, w tym i nasza, planowały podjąć, realizowano albo z opóźnieniem, albo o wiele wolniej niż zamierzano.
Prosty przykład: istniało niebezpieczeństwo,
że podatkiem obłożone zostaną także sieci
franczyzowe. Nic więc dziwnego, że w ciągu
pierwszego półrocza proces przystępowania
do sieci był znacząco mniej intensywny niż

2

to wcześniej przewidywaliśmy. Trudno się
detalistom dziwić, że odwlekali decyzje w tej
kwestii. Ostatecznie projekt został przyjęty
we względnie akceptowalnej formie i zawieszony na skutek sprzeciwu Komisji Europejskiej. Teraz zaś jest ponownie proponowany
w formie trudnej do przyjęcia. Taka huśtawka nie sprzyja normalnemu i efektywnemu
funkcjonowaniu przedsiębiorstw i rzutuje na
wyniki naszej działalności.
Znowu mówi się o podatku liniowym dla
wszystkich przedsiębiorstw detalicznych. Czy
handlowcy znowu wyjdą na ulicę jak to było
w lutym?
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Nie jestem zwolennikiem tego typu protestów. Trzeba dyskutować i wyjaśniać nasze
stanowisko, co mam nadzieję skutecznie będzie przedstawiane przez nasze organizacje,
a także podczas dyskusji w komisji sejmowej,w posiedzeniach której zarówno ja, jak i
inni koledzy i koleżanki uczestniczymy. Ulica
to już naprawdę ostateczność.
Jak na tym tle zapowiadają się tegoroczne
wyniki Grupy Kapitałowej?
Biorąc pod uwagę trudny czas można
oceniać, że efekty sprzedażowe Grupy są
naprawdę bardzo dobre. Szacuję, że nasze
obroty sięgną półtora miliarda złotych, nie

licząc obrotów sklepów zrzeszonych w sieciach franczyzowych. Będziemy więc mieli
do czynienia z wyraźnym, ponad 10 procentowym wzrostem sprzedaży. W kontekście
wspomnianych zawirowań rynkowych cieszy również fakt, iż proces przyłączania do
sieci franczyzowych nowych sklepów drogą
wzrostu organicznego przebiega szybciej niż
planowaliśmy. Mamy już ponad 6 tysięcy placówek handlowych zrzeszonych w spółkach
Nasz Sklep i LD Holding.
Drugim czynnikiem wzrostu liczebności
sklepów działających pod skrzydłami GK
Specjał miały być akwizycje. Czy w tej sprawie coś się nareszcie dzieje?
Uznałem, że w tej kwestii musimy być
bardzo ostrożni. Nie można sobie pozwolić
na nie trafione inwestycje, o co jest bardzo
łatwo. Dlatego prowadząc wiele rozmów
w sprawie przyłączenia do nas kolejnych sieci
szczególną uwagę zwracam na efektywność
inwestycji i szybki zwrot poniesionych przez
firmę nakładów. W trudnych i niepewnych
warunkach musimy ograniczać ryzyko do
niezbędnego minimum. Sądzę jednak, że uda
się przynajmniej część planowanych inwestycji zrealizować.
Które z tegorocznych działań uznałby Pan
za najważniejsze dla firmy, decydujące o jej
przyszłości oraz pozycji rynkowej?
Wymieniłby tu przede wszystkim szeroko
pojmowane przedsięwzięcia mające na celu
optymalizację wykorzystania przez Grupę
Kapitałową posiadanych zasobów. Mam tu
na myśli z jednej strony poszerzanie asortymentu, głównie w tych kategoriach, które od
niedawna są w naszej ofercie jak nabiał, czy
alkohole, ale nie tylko, z drugiej zaś optymalizację tej oferty zmierzającą do eliminacji
produktów najsłabiej rotujących. I wprowadzenie na ich miejsce innych, częstokroć
od nowych producentów i dostawców. To
bardzo wzbogaca ofertę. Pamiętajmy przy
tym, iż ze względu na ogólnopolski charakter
firmy w poszczególnych oddziałach musimy
oferować produkty cieszące się największym
uznaniem na lokalnych rynkach. A dzięki
zasobom magazynowym, transportowym,
a przede wszystkim ludzkim, które budowaliśmy przez kilka ostatnich lat, jesteśmy
w stanie takiemu wyzwaniu sprostać. Kolejnym elementem, nad którym pracowaliśmy
w mijającym roku jest porządkowanie cen
z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych

oddziałów. Każdy z nich jest przecież inny
i inne są oczekiwania konsumentów w różnych regionach kraju. Udało się nam stworzyć nie tylko lokalną ofertę, ale i system
cen odpowiadający miejscowym potrzebom
i możliwościom. Dzięki temu coraz więcej
produktów oferujemy w cenach niższych niż
czyni to rynkowy lider. To oznacza oczywiście coraz trudniejsze i twardsze negocjacje,
jednak dzięki rozwojowi posiadanych sieci
franczyzowych nasi partnerzy – producenci
i dostawcy – mają pewność, że Specjał jest
dla nich nadal wiarygodnym i silnym partnerem i są gotowi w naszych przedsięwzięciach
cenowych uczestniczyć.
Ale to się pewnie odbija na rentowności?
Rzeczywiście wzrost rentowności jest
przez to nieco niższy niż byśmy oczekiwali.
Ale jest to nadal wzrost. Przykład szeregu
firm handlowych dowodzi, że nie wszystkim
się to udaje.
Co Pana zdaniem będzie w najbliższych
miesiącach największym problemem firmy
i jakie będą najważniejsze zadania w roku
przyszłym?
Jeżeli po naszej myśli zostanie rozwiązana sprawa podatku handlowego to naszym
najpoważniejszym problemem jest to, co już
jest bolączką całej gospodarki: brak rąk do
pracy. Doczekaliśmy czasów, iż niskie bezrobocie spowodowało, że mamy do czynienia
z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, jak
to było przez ostatnie 25 lat. A to oznacza
przede wszystkim wzrost kosztów prowadzenia działalności, gdyż płace będą musiały
rosnąć, a są przecież istotnym czynnikiem
kosztowym.
Natomiast najważniejszym zadaniem będzie dla Grupy rozwój detalu. I to nie tylko
rozwój ilościowy, ale i jakościowy. Konieczne
będzie bowiem uszczelnienie franczyzy, czy
też jak to się popularnie określa, jej utwardzenie. Obecnie w ramach twardej franczyzy
działa około 700 placówek w formatach Livio
oraz Delikatesy Premium i chcielibyśmy, aby
ich udział w całej sieci wyraźnie się zwiększał. W tym celu trzeba zapewnić detalistom z tego tytułu większe profity, ale przede
wszystkim nadal budować ich zaufanie do
naszej firmy jako wiarygodnego partnera,
z którym warto się związać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Witold Nartowski

Wydawca: SPECJAŁ SP. Z O. O.
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Fundamentem
wzajemne zaufanie
Zarówno Specjał, jak i Zbyszko przeszły,
jako firmy rodzinne z polskim kapitałem, podobną drogę rozwoju. Czy ma to znaczenie
przy kontaktach biznesowych?
Prowadzenie firmy rodzinnej to ogromna odpowiedzialność, konieczność dbania
o ciągły rozwój oraz najwyższy poziom usług
i produktów każdego dnia. Dzięki temu, że
nasze firmy przeszły podobną drogę, bardzo
dobrze się rozumiemy, a nasza współpraca
oparta jest na partnerskich relacjach – jej
fundamentem od wielu lat pozostaje wzajemne zaufanie. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że priorytetem przy wyborze partnerów
biznesowych pozostaje dla nas niezmiennie
ich profesjonalizm oraz obopólne zrozumienie polityki prowadzenia biznesu.
Jak ocenia Pan pozycję Specjału wśród waszych partnerów handlowych?
Obserwujemy i analizujemy sytuację rynkową kanału tradycyjnego i nowoczesnego.
Rynek detaliczno-hurtowy w Polsce jest zaskakujący i nieprzewidywalny, gdyż dochodzi na nim do wielu procesów konsolidacyjnych, co niewątpliwie wpływa na zaostrzenie konkurencyjności i dyskontowanie cen.
Jednocześnie wydaje się, że główny układ sił
został już ugruntowany, a Grupa Kapitałowa
Specjał zajęła bardzo dobrą pozycję i z roku
na rok się na niej umacnia.
Specjał i jego franczyzowe sieci detaliczne
to tradycyjny kanał dystrybucji produktów
FMCG. Na ile jest dla Was istotne utrzymanie pozycji rynkowej przez tradycyjny rynek
handlowy?
Przedsiębiorstwo Zbyszko Company jest
na rynku FMCG już prawie ćwierć wieku
i kanał tradycyjny był jednym z ważniejszych
ogniw w strategii handlowej i marketingowej
firmy. Wobec tego mogę śmiało powiedzieć,
że utrzymanie pozycji rynkowej przez tradycyjny rynek sprzedaży jest dla nas bardzo
ważne. Doceniamy ten kanał dystrybucji i pamiętamy, że napoje Zbyszko z serii 3 Owoce
w dużym stopniu zawdzięczają swój rozwój
i pozycję tradycyjnemu rynkowi dystrybucji.
Jakie elementy współpracy ze Specjałem są
dla Państwa szczególnie ważne i decydujące dla
dalszego poszerzania kontaktów biznesowych?
Współpracę ze Specjałem uważamy za
cenną ze względu na zróżnicowaną działalność opartą o serwis oraz logistykę do punktów sprzedaży detalicznej jak i organizację
znaczącej ilości sklepów w strukturach fran-
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Rozmowa ze Zbigniewem Bojanowiczem,
prezesem Zbyszko Company S.A.

czyzowych. Poza tym w grę wchodzi również
sama filozofia myślenia o biznesie, która
w przypadku firm rodzinnych jest zupełnie
inna niż w dużych korporacjach. Szybki proces decyzyjny pozwala nam na lepsze rozpoznanie wspólnych interesów i celów, oraz
wypracowanie satysfakcjonujących korzyści
handlowych.
W Waszym portfolio znajduje się wiele
różnych produktów. Które z nich są dla Państwa najistotniejsze we współpracy z tradycyjnym kanałem dystrybucji, zaś ze Specjałem w szczególności?
Z takim samym zaangażowaniem dbamy
o cały asortyment z naszego portfolio i każdy
produkt postrzegamy jako ten wyjątkowy, ale
oczywiście można dostrzec takie, które szczególnie dobrze sobie radzą w handlu tradycyjnym. Nieustająco naszymi topowymi produktami w tradycyjnych punktach sprzedaży
pozostają napoje Zbyszko z serii 3 owoce
oraz napoje ROKO dla mainstreamowej młodzieży. Absolutnym hitem są nasze nowości
z kategorii „wód funkcjonalnych” – Veroni
Hydration, Energy, Sport 0,7 l, to produkty
dedykowane osobom aktywnym fizycznie
i umysłowo, które dbają o zdrowy tryb życia
i oczekują od spożywanych produktów dodatkowych korzyści poza ugaszeniem pragnienia. Chciałbym również zaznaczyć, że
w roku 2016 reaktywowaliśmy legendarną
i kultową markę Polo Cockta i dołączyliśmy
do oferty napoje gazowane 3 cytryny i 3 pomarańcze w puszkach typu slim 250 ml.
Jak układa się współpraca w zakresie
wsparcia sprzedaży Waszych produktów?
Obustronnie wierzymy we wspólny sukces i z dużym zaangażowaniem pracujemy
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nad realizacją wzajemnych założeń i planów.
Managerowie naszych firm aktywnie planują
i kreują sprzedaż poprzez dostępne narzędzia wsparcia promocyjnego, a także uczestniczymy we wszelkich imprezach targowych
i katalogach lojalnościowych firmy Specjał.
Dla mnie jest to idealny model współpracy,
który to pozwala firmie Zbyszko Company
S.A. i Grupie Kapitałowej Specjał uzyskać
pewność, że nasze interesy zawsze będą
w najwyższym stopniu komplementarne.
Czy i jakich nowości produktowych może się
spodziewać klient tradycyjnego kanału dystrybucji, a więc i Specjał, w najbliższym czasie?
Przed nami nowe wyzwania. Pracujemy
nad wprowadzeniem kolejnych produktów
funkcjonalnych, opartych o unikalne receptury i wyjątkowy design opakowania. Tym
samym w naszej ofercie uwzględniając Veroni Hydration, Energy i Sport znajdzie się
pełna gama produktów przeznaczonych dla
sportowców i ludzi aktywnych. Nie zabraknie również atrakcyjnych ofert handlowych
w oparciu o najwyższej jakości soki 100%
NFC Roko Premium, których konsument
oczekuje kierując się trendami prozdrowotnymi, zwłaszcza mając na uwadze stół rodzinny w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Rodzina soków wyciskanych Roko Premium
powiększy się o nowe produkty, ale niech
to pozostanie niespodzianką. Z początkiem
roku 2017 zaproponujemy również naszym
konsumentom znane i popularne napoje
w całkowicie nowej odsłonie graficznej.
Dziękuję za rozmowę
Witold Nartowski

Specjał na IX Forum Rynku
Spożywczego i Handlu
IX Forum Rynku Spożywczego i Handlu to dwa dni debat, 17 paneli dyskusyjnych, kilkadziesiąt wystąpień i prezentacji uznanych polityków, ekspertów, szefów firm i analityków. To także ok. 100 panelistów i ponad 1000 gości
z kraju i zagranicy. Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć Prezesa Zarządu GK Specjał Krzysztofa Tokarza, uczestnika panelu „Czy rynek dystrybucji
uratuje małe sklepy?”
Forum Rynku Spożywczego i Handlu, największa w Polsce konferencja dedykowana
sektorowi spożywczemu i branży handlowej
odbyła się 17 i 18 października br. IX edycję tego wydarzenia otworzyła dyskusja na
temat innowacyjności polskiego przemysłu
spożywczego. Eksperci, prezesi czołowych
firm spożywczych w Polsce oraz politycy odpowiadali na pytania: Czy polski przemysł
spożywczy jest innowacyjny? Jak pobudzić
innowacje w przemyśle spożywczym?. Rozmawiano o tym z punktu widzenia produktu, marketingu i produkcji oraz wskazywano
formy wsparcia dla innowacyjności.
Kolejne dyskusje dotyczyły takich zagadnień jak m.in. biznes 4.0 – nowe technologie
jako czynnik konkurencyjności, przyszłość
branży napojowej, nowe wyzwania dla marketerów, kluczowe przewagi polskich pro-

ducentów mięsa i wędlin, sposób na kryzys
i perspektywy na przyszłość przemysłu mleczarskiego, patriotyzm zakupowy, strategie
i innowacje w łańcuchach dostaw, fala wznosząca w branży rybnej, proces budowania
marki, rozwój sektora owocowo-warzywnego dzięki trendom prozdrowotnym, rynek
HoReCa jako perspektywiczny kanał zbytu
dla producentów żywności.
Podczas panelu „Czy rynek dystrybucji
uratuje małe sklepy?” prezes Krzysztof Tokarz mówił o znaczeniu franczyzy, procesach
integracyjnych w handlu oraz o kształcie
rynku hurtowego i dystrybucyjnego w perspektywie długoterminowej. Przedstawił wizję rozwoju grupy oraz rolę Specjału w procesach konsolidacyjnych.
Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się w odświeżonej formule z aktywnym

udziałem młodych, dynamicznych firm oraz
start-upów z branży spożywczej, które miały
szansę zaprezentować swoje produkty i oddziały przed Forum Ekspertów złożonym
z szefów koncernów spożywczych i dyrektorów zakupów sieci handlowych.
Podczas Forum redakcje magazynu „Rynek Spożywczy”, serwisu www.portalspozywczy.pl oraz www.dlahandlu.pl, wręczyły
Nagrody Rynku Spożywczego 2016 za wspieranie pozytywnych zmian zachodzących
w polskim przemyśle i handlu spożywczym.
Uhonorowano firmy i wydarzenia, które
w minionym roku wyróżniły się w polskim
sektorze żywnościowym.
Maciej Czerwiński

GK Specjał coraz wyżej w rankingu
największych firm w Europie!
W gronie największych firm w Europie Środkowo Wschodniej firma Specjał znalazła się jako jedyna z rodzimym kapitałem. Zanotowaliśmy ponad
16% wzrost przychodów rok do roku.
W zestawieniu Europa 500 – Lista największych firm Europy Środkowo-Wschodniej GK
Specjał znalazła się na 74 miejscu. Tym samym zanotowaliśmy awans o 12 pozycji w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu. W zestawieniu z 2015 nasza firma znajdowała się na
86 pozycji.
To już X edycja prestiżowego rankingu przygotowanego przez dziennik Rzeczpospolita
przy współpracy z zespołem analityków firmy doradczej Deloitte. Przedsiębiorstwa w rankingu zostały uszeregowane według wielkości przychodów uzyskanych w poprzednim roku.
Przy sporządzaniu listy pod uwagę wzięto kilkaset spółek z różnych państw europejskich.
W przygotowaniu rankingu wykorzystano publicznie dostępne informacje lub dane przedstawione przez same przedsiębiorstwa.
Maciej Czerwiński

69/2016

5

XIX Międzynarodowe Targi
Biznes Żywność Medycyna Auto Flota
Za nami
Już po raz XIX do rzeszowskiej Hali Podpromie zawitali producenci z całej Polski, a także
z zagranicy. W dniach 3-4 listopada br. obyły się już 19. Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota zorganizowane przez Grupę Kapitałową Specjał wraz z sieciami
franczyzowymi Nasz Sklep i LD Holding.
Na 7 tys. m2 powierzchni wystawienniczej zaprezentowało się ponad 220 wystawców. Jak co roku znalazły się wśród nich globalne marki
takie jak Danone, Ferrero, Pepsico czy Carlsberg. Ale nie tylko. Silnie
zaakcentowały także swoją obecność marki krajowe takie jak np. Maspex. W gronie producentów obecnych na targach było także wielu debiutantów – m.in. producentów słodyczy czy zdrowej żywności. Nie
brakowało również firm z zagranicy, które dopiero stawiają pierwsze
kroki na polskim rynku.
Dwudniowe wydarzenie było okazją do zaprezentowania swojej oferty i nawiązania współpracy, ale również do poznania opinii klientów –
szczególnie cennej dla producentów oferujących nowości i innowacyjne
rozwiązania.
Handel odbywał się w czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz
w piątek w godzinach od 10:00 do 15:00. Tradycyjnie pierwszego dnia
targów o godzinie 12:00 miała miejsce uroczysta inauguracja z udzia-
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łem władz miasta i regionu. Niespodzianką był udział siatkarzy
drużyny Asseco Resovia Rzeszów, którą w tym sezonie sponsoruje Specjał. Z tej okazji podczas wydarzenia odwiedzającym targi
rozdawane były oryginalne koszulki siatkarzy.

Dla zdrowia i urody

Jak co roku znaczną część odwiedzających przyciągnął program
bezpłatnych badań i konsultacji medycznych przygotowanych
przez Centrum Medyczne „MEDYK” i Medicor Centrum Medyczne Sp. z o. o.. W pierwszym dniu wydarzenia w godzinach
od 10:00 do 15:10 w kilku blokach tematycznych odwiedzający
targi, po wcześniejszej rejestracji, mogli wziąć udział w konferencjach medycznych. Prelegenci poruszali tematy związane
z m.in. zdrowym żywieniem, higieną czy opieką długoterminową.

Laureaci statuetek i Złotych Medali

Podsumowaniem I dnia Targów był uroczysty bankiet, podczas którego wręczone zostały statuetki m.in. przez przedstawicieli władz samorządowych w
następujących kategoriach: Biznes, Żywność, Medycyna, a także nagrody Złoty
Specjał za Debiut Roku, Najlepsze Stoisko, Produkt Roku i 30 Złotych Medali
dla najlepszych produktów. Oto lista tegorocznych laureatów:
• statuetka Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii biznes:
„TARGOWY LIDER BIZNESU” - CARLSBERG SPÓŁKA Z O.O.
• statuetka Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii biznes:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA” - ZAKŁADY
TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O.
• statuetka Marszałka Województwa Podkarpackiego w kategorii biznes:
„NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA” - OPTeam S.A.

Inauguracja Targów, od lewej Krzysztof Tokarz, Prezes GK Specjał,
Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Lucjan Kuźniar, Członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Henryk Wolicki, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas
Diecezji Rzeszowskiej

• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa w kategorii żywność:  
„TARGOWY LIDER ŻYWNOŚCI” - POLMLEK SPÓŁKA Z O.O.
• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa w kategorii żywność:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA” - TCHIBO
POLSKA SP. Z O.O.
•
• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa w kategorii żywność:
„NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA” ZBYSZKO COMPANY S.A.
• statuetka Wojewody Podkarpackiego w kategorii medycyna: „TARGOWY
LIDER MEDYCZNY” - ANTAR SP. J.

stoisko firmy North Coast

• statuetka Wojewody Podkarpackiego w kategorii medycyna:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA” – TECHNOANA
• statuetka Wojewody Podkarpackiego w kategorii medycyna; „NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA” -  LITTLE DOCTOR EUROPE SP. Z O.O.
• statuetka Złoty Specjał w kategorii: „PRODUKT ROKU” - POLMOS
BIELSKO BIAŁA S.A. za wódkę OGIŃSKI
• statuetka Złoty Specjał w kategorii: „DEBIUT ROKU” - ROSHEN
EUROPE SP. Z O.O.
• statuetka Złoty Specjał w kategorii: „NAJLEPSZE STOISKO” - KABANOS  MIROSŁAW KOJS I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SP. J.

stoisko firmy Kabanos

Laureaci statuetek XIX Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto
Flota 2016 przyznanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewodę
Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa
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ZGŁASZAJĄCA FIRMA

ZGŁASZANY PRODUKT

CARLSBERG POLSKA

OKOCIM KLASYCZNA PSZENICA 500ml

CEREAL PARTNERS POLAND
TORUŃ-PACIFIC SP. Z O.O.
DOBROWOLSCY SP. Z O.O.
FABRYKA CIAST I CUKRÓW DR
STANISŁAWA GURGULA SP. Z O.O.

W konkursie Złote Medale wzięło udział 76 producentów z branży FMCG, a kapituła konkursu oceniła 122
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 certyfikatami i prawem do użytkowania
logotypu konkursu na zwycięskich produktach. Listę laureatów prezentujemy obok:

stoisko firmy CEDC

NESTLE CORN FLAKES 250g BEZ GLUTENU
SZYNKA Z WADOWIC
BISZKOPTY 150g

GFT GOLDFRUCT SP. Z O.O.

KINGA PIENIŃSKA NIEGAZOWANA 330ml

GOMAR PIŃCZÓW SP. Z O.O. S.K.A.

SOK Z OŚMIU WARZYW 300ml

GRUPA ŻYWIEC S.A.

LEŻAJSK CHMIELOWE 500ml

JANTOŃ S.A. SP.K.

WÓDKA MEDOFF WINTER 40% 500 ml

KABANOS PODHALE SP.J.

BOCZEK UPIECZONY OD KOJSA

LISNER SP. Z O.O.

HUMMUS Z WĘDZONYM PSTRĄGIEM I
POMIDORAMI 80g

LOTTE WEDEL SP. Z O.O.

PTASIE MLECZKO WANILIOWE 380g

MAMUT POLSKA S.A.

SKORPOR Z KMINKIEM 200g

MARS POLSKA

WHISKAS JUNIOR KURCZAK 100g

MELVIT S.A.
MELVIT S.A.

SECRET FITNESS OWSIANKA Z OWOCAMI I Z
CHIA 350g
SECRET FITNESS JAGLANKA Z BABKĄ PŁESZNIK I
RABARBAREM 350g

MWS SP. Z O.O SP.K.

TIGER MAGNESIUM 250ml

NESTLE WATERS POLSKA S.A.

NAŁĘCZOWIANKA MINERALNA NIEGAZOWANA
1,5l

P.P.H. UBÓJ I PRZETWÓRSTWO
INDYKA

POLĘDWICZKA SUROWA WĘDZONA

POLMLEK SP. Z O.O.

TWARÓG ULUBIONY PÓŁTŁUSTY KLINEK 250g

POLMOS BIELSKO – BIAŁA S.A

WHISKY FORT WILLIAM 700ml

PRYMAT SP. Z O.O.

MUSZTARDA SAREPSKA 180 G

ROBRUT DISTRIBUTION SP. Z O.O.

SALAMI BERGAMASCO

ROLESKI SP. J.

MUSZTARDA MIODOWA 175g

ROSHEN EUROPE SP. Z O.O.

BOMBONIERA „ZŁOTA KOLEKCJA” PRALINY Z
MLECZNEJ CZEKOLADY 144g

SOKOŁÓW S.A.

KURCZAK ZAPIEKANY NATURRINO

TOP FOOD SP. Z O.O.

KREM KAKAOWO – ORZECHOWY KIKI 350g

VITAKRAFT

BEEF STICK WOŁOWINA 14g

ZAKŁAD MIĘSNY SMAK – GÓRNO
SP. Z O.O.
ZAKŁADY MIĘSNE „PEKPOL
OSTROŁĘKA” S.A.
ZAKŁADY MIĘSNE „PEKPOL
OSTROŁĘKA” S.A.

KIEŁBASIANKA TRADYCYJNA Z GÓRNA 500g
SYNKA KURPIOWSKIE SPECJAŁY
KIEŁBASA KURPIOWSKIE SPECJAŁY

Laureaci Złotych Medali XIX Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna
Auto Flota 2016 przyznanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewodę Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa
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Wieczorem pierwszego dnia Targów w Hotelu Rzeszów odbył się bankiet,
który był okazją do wręczenia nagród dla pracowników. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Joanna Michalik, Dyrektor Biura Prawnego
Halina Pączka, Dyrektor Personalny
Teresa Piwowarczyk, Dyrektor Ekonomiczny
Bernadetta Serednicka-Sternalska, Dyrektor Oddziału Cezal
Renata Szczepanik, Dyrektor Handlowy Sieci Sklepów Własnych
Marek Bydłowski, Dyrektor Oddziału Czeladź
Maciej Czerwiński, Dyrektor Ds. Marketingu
Marian Działa, Dyrektor Oddziału Tomaszów Lubelski
Jacek Marć, Dyrektor Centralnego Działu Zakupów
Piotr Niemiec, Prezes ARMA Sp. z o.o.
Jan Sałata, Dyrektor Generalny Franczyzy Nasz Sklep
Andrzej Szela, Dyrektor Ds. Kontrolingu
Marek Wesołowski, Dyrektor Handlowy
Sebastian Wolak, Dyrektor Oddziału Kędzierzyn Koźle
Sławomir Złamaniec, Dyrektor Oddziału Rzeszów
Marian Zych, Dyrektor Generalny LD Holding

maskotka drużyny Asseco Resovia Rzeszów w towarzystwie
zwiedzających Targi

stoisko firmy Carlsberg

wyróżnieni pracownicy GK Specjał w towarzystwie
Krzysztofa Tokarza, Prezesa GK Specjał

Targi swoim patronatem objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa
Podkarpackiego, Inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno- Spożywczych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska, Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie. Tegoroczni partnerzy Targów to: Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacki Klub Biznesu, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Centrum Medyczne MEDYK
oraz Centrum Medyczne MEDICOR. Patronami medialnymi wydarzenia zostali: Super Nowości, TVP Rzeszów,
Polskie Radio Rzeszów, Magazyn Handel, Życie Handlowe,
Wiadomości Handlowe, Poradnik Handlowca oraz Hurt
i Detal.
Patrycja Wilczyńska

Inauguracja targów, na zdjęciu od lewej: Bartosz Górski, Prezes Zarządu
Asseco Resovia Rzeszów, ks. Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, Krzysztof Tokarz, Prezes GK Specjał, Lucjan Kuźniar,
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Henryk Wolicki, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa
wspólnie z siatkarzami drużyny Asseco Resovia Rzeszów
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Tak podróżowali laureaci
programu Zdobywcy Marzeń!
Od stolicy sąsiednich Czech, przez słoneczną grecką wyspę, aż po południowo-wschodnią Azję.
Tak przebiegała trasa podróży laureatów programu Zdobywcy Marzeń, w którym nagrodami
były konferencje w Pradze, na Krecie i w Wietnamie.
We wrześniu i październiku odbyły się wyjazdy konferencyjne będące
nagrodami w programie Zdobywcy Marzeń. Tym razem jako destynacje
wybraliśmy bogatą w przepiękne zabytki Pragę, sprzyjającą relaksowi
Kretę oraz daleki i fascynujący kulturą Wietnam. We wspólnych podróżach ze Specjałem udział wzięło w sumie ponad 200 klientów z całej
Polski.

Weekend w Pradze

W pierwszą podróż laureatów programu Zdobywcy Marzeń zaprosiliśmy do Pragi – miasta setek wież, wpisanego na listę UNESCO i jednej
z najpiękniejszych stolic świata. Stolica Czech to miasto o wielu twarzach z budynkami prezentującymi przeróżne style architektoniczne –
romantyczne, a jednocześnie tętniące życiem.
Naszą podróż w dniu 7 września rozpoczęły zbiórki w Rzeszowie
i Łodzi, zaplanowane na godzinę 22:00. W wyjeździe udział wzięli klienci oddziałów: Rzeszów, Łódź, Czeladź, Lublin, Wrocław, Warszawa,
Gdańsk, Kraków oraz Goleniów. Na ten weekendowy pobyt w Pradze
wyjechało prawie 100 klientów Grupy Kapitałowej Specjał.
Po długiej, ale spędzonej na integracji podróży dotarliśmy na miejsce
następnego dnia rano. Po śniadaniu niemal od razu ruszyliśmy zwiedzać Pragę, gdzie dopisywała wspaniała pogoda. Mimo wysokiej – bo
ponad 30 stopniowej temperatury oglądnęliśmy wszystkie zaplanowane
miejsca i atrakcje. Podczas naszego zwiedzania w towarzystwie przewodników zobaczyliśmy przede wszystkim kompleks Hradczan – dawną siedzibę królów czeskich rozciągający się na wzgórzu nad Wełtawą.
To najsłynniejsze wzgórze stolicy Czech, przykuwające z daleka uwagę
swą unikalną zabudową jest obecnie wizytówką miasta.
Szczególe wrażenie wywarło na nas zwiedzanie Lorety – kompleksu
pięknych, barokowych budynków sakralnych i miejsca częstych pielgrzymek. Tego dnia wspólnie zobaczyliśmy również Klasztor Strahowski – zaliczany do najstarszych istniejących siedzib premonstratensów
na świecie. Następnie oglądneliśmy Pałac Arcybiskupi – barokowy budynek z XVIII wieku, przepiękną i Katedrę św. Wita, a także Malostranski Rynek.
Po południu pojechaliśmy na obiad w restauracji na praskiej starówce, a później kontynuowaliśmy zwiedzanie. Udaliśmy się do dzielnicy
bogatych kupców oraz do barokowych ogrodów hrabiego Valdsztajna.
Wieczorem po krótkim odpoczynku w hotelu pojechaliśmy na wspólną
kolację w praskiej piwiarni przy browarze „U Fleku”. Przy muzyce na
żywo smakowaliśmy tradycyjnych czeskich dań oraz degustowaliśmy
lokalnego piwa.
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Drugiego dnia pobytu tuż po śniadaniu wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie Pragi. Zgodnie z programem udaliśmy się na Plac
św. Wacława. Kolejnym punktem programu był rynek Starego
Miasta. Następnie wraz z przewodnikami przeszliśmy zobaczyć
Ratusz Staromiejski, którego początki sięgają XIV wieku. Sporo
czasu spędziliśmy również w dzielnicy żydowskiej, która stanowi
ważny punkt na turystycznej mapie Pragi. Jeszcze tego dnia po
południu czekała na nas wspaniała atrakcja – rejs statkiem po
Wełtawie. Podczas żeglugi zjedliśmy smaczny obiad, ale przede
wszystkim podziwialiśmy otaczające nas widoki na miasto.
Po powrocie do hotelu odbyła się konferencja Grupy Kapitałowej Specjał, podczas której już tradycyjnie Krzysztof Tokarz
Prezes GK Specjał wręczył pamiątkowe dyplomy laureatom
programu oraz opowiedział o perspektywach rozwoju firmy.
Z kolei wieczorem miał miejsce uroczysty bankiet, podczas którego wspólnie integrowaliśmy się i odpoczywaliśmy po intensywnym zwiedzaniu.
W kierunku Polski wyruszyliśmy następnego dnia. Po pełnym wrażeń weekendzie do Rzeszowa i Łodzi wróciliśmy 10
września.

Relaks na południu

Słoneczną i bogatą w starożytne zabytki Kretę wybraliśmy
jako drugą destynację. W wyjazdowej konferencji udział wzięli klienci oddziałów Specjał: Lublin, Łódź, Rzeszów, Wrocław,
Czeladź, Leszno, Kraków oraz Tomaszów Lubelski. Laureaci
programu Zdobywcy Marzeń podróż rozpoczęli 25 września
wylatując w kierunku Grecji z lotniska w Katowicach. Jako
miejsce do zakwaterowania wybraliśmy elegancki hotel o bogatej infrastrukturze. Tuż po przylocie na miejsce odbyła się
konferencja Grupy Kapitałowej Specjał, która była okazją do
wyróżnienia laureatów oraz podsumowania programu Zdobywcy Marzeń, podczas której Krzysztof Tokarz Prezes Grupy
Kapitałowej Specjał zaprezentował również założenia nowego
programu lojalnościowego – Zakupy Mistrzów. Tuż po konferencji grupa spotkała się na lunchu w restauracji hotelowej.
Popołudnie upłynęło na odpoczynku po podróży, a wieczorem
odbyła się wspólna kolacja.
Następnego dnia od rana korzystaliśmy z atrakcji dostępnych
w hotelu. Wśród pięknego krajobrazu wszyscy chętnie rozkoszowali się ciepłą pogodą w basenie albo na leżaku. O atrakcje
na miejscu dbał również animator z biura podróży, który zachęcał do wspólnej zabawy i integracji.
Podczas wyjazdu zaplanowaliśmy również czas na zwiedzanie. Jednym z punktów programu było podziwianie najważniejszych pozostałości po Krecie Minojskiej. Wspólnie zobaczyliśmy ruiny pałacu w Knossos, który zamieszkiwał legendarny
król Minos. Niewątpliwą atrakcją było również zwiedzanie
twierdzy Koules – jednego z najwspanialszych zabytków Heraklionu i przykładu wielokulturowości Krety.
Do 2 października grupa spędziła tydzień na słonecznej Krecie. W eleganckim hotelu podczas pobytu laureaci programu
Zdobywcy Marzeń korzystali z greckiego słońca, kompleksu basenów i towarzyszących temu pięknych widoków.
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Niepowtarzalny klimat Azji

Tej jesieni laureaci programu Zdobywcy Marzeń odbyli także długą
i pełną niezwykłych wrażeń wycieczkę do Wietnamu. W kierunku Hanoi wyruszyliśmy z lotniska w Warszawie w dniu 4 października. Nasza
podróż z przesiadką w Dubaju trwała około 14 godzin. Po długim locie
grupa złożona z klientów oddziałów Specjał: Lublin, Kędzierzyn-Koźle,
Łódź, Rzeszów, Czeladź oraz Goleniów szczęśliwie dotarła na miejsce.
Pobyt w Azji rozpoczął się od relaksującego po podróży masażu azjatyckiego oraz wspólnej kolacji w lokalnej restauracji. Już następnego dnia
rozpoczęło się intensywne zwiedzanie Azji.
Laureaci programu udali się na przejażdżkę rikszami po ulicach starego miasta. Następnie odwiedzili Mauzoleum Ho Chi Minha, a później
odbyli wizytę w pagodzie One Pillar Pagoda oraz Świątyni Literatury, która była pierwszym wietnamskim uniwersytetem. Jeszcze tego dnia cała
grupa zwiedziła Muzeum Etnologiczne, gdzie zapoznała się z historią
i kulturą Wietnamu. Po południu była również możliwość zakupienia pamiątek. Wieczorem cała grupa spotkała się na wspólnej kolacji.
Kolejnego dnia wycieczkowicze udali się do Hoa Lu – byłej wietnamskiej stolicy, gdzie zwiedzili świątynie Dinh Tien Hoang i Le Dai Hanh.
Następnie odbył się rejs tradycyjną łodzią po rzece Ngo Dong, a po nim
zaplanowana była wizyta w jaskiniach Tam Coc.
Jeszcze tego samego dnia grupa udała się na dworzec, a następnie pojechała do miejscowości Lao Cai. Nocny przejazd pociągiem był z pewnością ciekawą atrakcją dla całej grupy. Warto dodać, że tego rodzaju pociągi dalekobieżne są w Wietnamie jednym z najbezpieczniejszych środków
transportu. Kolejny dzień grupa rozpoczęła od śniadania z widokiem na
Państwo Środka, po czym przejechała do SaPa zwanego „miastem mgły”.
Po zakwaterowaniu w hotelu następnym punktem podróży była położona w górach wioska Lao Chai. Tam zwiedzający mieli okazję zobaczyć
pola uprawy ryżu i spotkać się z tradycyjnym ludem Czarnych Hmongów
oraz zobaczyć życie w tradycyjnej wiosce.
Po zwiedzaniu grupa wróciła do hotelu na odpoczynek. Na wieczór
zaplanowana została wspólna zabawa w oprawie tradycyjnego folkloru
i muzyki na żywo.
Kolejnego dnia laureaci programu dotarli do miejscowości Bac Ha –
słynącej z niedzielnych targów oraz możliwości spotkania wielu różnych
plemion górskich. Sporo wrażeń dostarczył także przejazd widokowymi
trasami górskim. Po południu uczestnicy wyjazdu mieli okazję spróbować prawdziwego wietnamskiego posiłku czyli zupy Pho.
Następnego dnia pobytu grupa miała okazję udania się nad Zatokę Halong umieszczoną na liście UNESCO i będącą jednym z naturalnych cudów świata. Ciekawych doświadczeń dostarczyła również wizyta
w pływającej wiosce.
Laureaci programu Zdobywcy Marzeń przez blisko tydzień podróżowali m.in. statkiem i pociągiem zwiedzając ten rejon Azji południowo-wschodniej. Doświadczyli wspaniałych wrażeń, spróbowali smaków
prawdziwej Azji oraz obserwowali z bliska życie Wietnamczyków. Z dalekiej podróży grupa wróciła do kraju 13 października.
Wszystkim laureatom programu dziękujemy za wspaniale spędzony
czas i niezapomniane przeżycia. Mamy nadzieję, że niebawem w podobnym lub jeszcze większym gronie zwiedzimy kolejne destynacje – nagrody w programie Łowcy Nagród.
Patrycja Wilczyńska
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Zakupy Mistrzów
Przypominamy klientom GK Specjał o aktualnej akcji marketingowej kierowanej do klientów detalicznych obsługiwanych przez oddziały hurtowe GK
SPECJAŁ. Program wystartował 1 października i potrwa do 30 kwietnia 2017 r.
Zasady: każdy klient otrzyma target indywidualny w stosunku do okresu 1.10.201530.04.2016 r., którego realizacja jest warunkiem koniecznym. Klient, który podpisze deklarację i zrealizuje target indywidualny oraz
osiągnie odpowiednią ilość punktów, będzie
mógł otrzymać ciekawe nagrody.
Nagrody te to konferencje wyjazdowe
w Chinach, Bułgarii czy na Minorcę. Przygotowaliśmy też vouchery upominkowe,
budżety rabatowe do realizacji w hurtowni
Specjał oraz zestawy kibica Asseco Resovii z
możliwością udziału w meczach w loży VIP
na sezon 2017/2018 oraz wiele innych, ciekawych atrakcji.

Wykonaj target, zbierz punkty i ciesz się
z nagród, które przygotowaliśmy dla ciebie !

Łowcy Nagród

Pod koniec stycznia 2017 r. organizujemy
konferencję w TAJLANDII, następnie w lutym czeka nas wyjazd do WIEDNIA, kolejna
konferencja w zimowym klimacie to WŁOCHY w marcu oraz GRUZJA z początkiem
czerwca. Wszystkie te nagrody czekają na
laureatów programu ŁOWCY NAGRÓD.
Postaw na lojalność!
Maciej Czerwiński

Wsparcie dla klientów eHurtowni

Masz pytania? Zadzwoń!
Platforma eHurtownia ma już za sobą ponad rok
działalności. W ciągu tego okresu udało się osiągnąć
wysoki poziom satysfakcji klientów, na co wskazują
wyraźnie coraz wyższe obroty realizowane poprzez
platformę. Wpływ ma na to obsługa serwisowa
świadcząca ciągłe wsparcie dla wszystkich klientów
eHurtowni. Konsultanci serwisu eHurtowni Specjał
obsługują każde zgłoszenie, żadne z nich nie pozostanie bez odzewu. Odpowiedzą na wszystkie nurtujące klientów pytania. W razie potrzeby zrealizują
indywidualne szkolenie z obsługi platformy. Możliwe jest również wsparcie poprzez pakiet instrukcji
czy filmów instruktażowych dla klientów preferujących taką formę pomocy.
Platforma handlowa stale się rozwija. Zlecane są
producentom oprogramowania coraz to nowsze
usprawnienia mające na celu zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi oraz nowe funkcje. Konsultanci serwisu eHurtowni Specjał gotowi są na przyjmowanie od klientów wniosków na rozwój platformy, dzięki czemu Specjał jeszcze lepiej rozumie ich
potrzeby i jest w stanie na nie odpowiadać.

Masz pytania dotyczące eHurtowni?
Potrzebujesz wsparcia w tworzeniu zamówień lub szkolenia?
A może masz pomysł jak moglibyśmy rozwinąć platformę?
Zgłoś się do nas!
Serwis eHurtownia Specjał
tel. 603 306 673
e-mail: ehurtownia@specjal.com.pl
Serwis dostępny w dni robocze 8.00-16.00. Dyżur awaryjny do 19.00.

Artur Hordyń
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PISZĄ O
HANDEL – WRZESIEŃ 2016
We wrześniowym wydaniu magazynu Handel zamieszczono zapowiedź XIX
Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota – wydarzenia organizowanego przez Grupę Kapitałową Specjał wraz z sieciami franczyzowymi Nasz Sklep i LD Holding. W materiale czytamy, że kolejna edycja
największej imprezy targowej w południowo-wschodniej Polsce odbędzie się
03-04 listopada br. W artykule znajduje się również zapowiedź najważniejszych
punktów programu, w tym przyznawanych nagród.
PORADNIK HANDLOWCA – PAŹDZIERNIK 2016
W magazynie czytamy o kolejnym otwarciu w ramach sieci LD Holding.
Nową placówkę pod szyldem Livio uruchomiono we wrześniu przy ul. Głównej w centrum Nakła Śląskiego. Sklep funkcjonuje w formacie Market, a swoim klientom oferuje bogaty asortyment produktów spożywczych oraz stoisko
mięsno-wędliniarskie i alkoholowe. Jak czytamy w notatce klienci sklepu biorą
udział w programie lojalnościowym Super Profit.
PORADNIK HANDLOWCA – PAŹDZIERNIK 2016
W październikowym wydaniu magazynu Poradnik Handlowca opublikowano relację z II Dnia Handlowca – wydarzenia zorganizowanego przez Specjał. W
materiale znalazła się informacja, że do stolicy Podkarpacia przyjechało prawie
120 wystawców z całej Polski, a rzeszowski oddział Specjału zanotował po raz
kolejny rekordową sprzedaż. Redakcja zwróciła uwagę, że tym razem rekordowa była także ilość degustacji i pokazów w plenerze. W relacji wspomniano
także, iż podsumowaniem Dnia Handlowca był bankiet, na którym goście mogli m.in. obejrzeć występ Delfiny i Bartka – duetu znanego z programu „Mam
Talent”.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – WRZESIEŃ 2016
Redakcja magazynu Wiadomości Handlowe przygotowała obszerny artykuł
poświęcony otwarciu kolejnego sklepu własnego funkcjonującego pod szyldem
Delikatesy Premium. Jak czytamy w materiale jest to już 3 500. jednostka należąca do sieci. Domeną sklepu są komfortowe warunki, w których klienci mogą
robić zakupy. Jak podkreślono w artykule delikatesy otwarte 20 sierpnia są jednym z najbardziej innowacyjnych konceptów handlowych w portfolio Grupy
Kapitałowej Specjał. O przewadze konkurencyjnej placówki ma świadczyć m.in.
bogaty asortyment świeżych warzyw i owoców oraz szeroka oferta pieczywa
wraz z własnym stoiskiem do wypieków.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – WRZESIEŃ 2016
Magazyn Wiadomości Handlowe informuje o otwarciu 1 900 placówki należącej do sieci LD Holding. Z zamieszczonej informacji wynika, że sieć szczególnie intensywnie rozwija się w pobliżu Kielc, Olsztyna czy Poznania. Natomiast
1 900 sklep Livio został uruchomiony w centrum Nakła Śląskiego. Redakcja
zwraca również uwagę, że w pobliżu Kielc sieć wdraża projekt remodelingu,
a w oddziale przybyło 6 kolejnych jednostek Livio Ekspress. W materiale wspomniano również, że kolejny sklep w formacie Livio Top otwarto w Olsztynie. Co
więcej jak czytamy w notatce od początku roku w samej Wielkopolsce do sieci
przystąpiło aż 71 placówek.
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O NAS
ŻYCIE HANDLOWE – WRZESIEŃ 2016
Magazyn Życie Handlowe informuje o otwarciu 1 900 sklepu działającego
w ramach sieci LD Holding. Placówka funkcjonująca pod szyldem Livio Market
zlokalizowana jest w miejscowości Nakło. Sklep jest samoobsługowy i nowocześnie wyposażony. W tekście czytamy również o innych otwarciach w ramach
sieci LD Holding m.in. w Kielcach.
WIADOMOŚCI HANDLOWE – PAŹDZIERNIK 2016
Na podstawie rankingu opracowanego przez firmę doradczą Deloitte i redakcję dziennika Rzeczpospolita dotyczącego 500 największych firm Europy
Środkowo-Wschodniej, magazyn Wiadomości Handlowe przygotował artykuł
na temat największych firm handlowych. Artykuł dotyczy podmiotów polskich
i europejskich ujętych w zestawieniu Deloitte. Redakcja zwróciła uwagę, że
wśród największych graczy w sektorze handlu detalicznego jako jedyna polska
firma z 100 procentowo rodzimym kapitałem znalazła się Grupa Kapitałowa
Specjał. Jak wynika z materiału większość przedsiębiorstw funkcjonujących na
naszym rynku ma zagraniczny kapitał. Tym bardziej warta uwagi jest wysoka
pozycja Specjału, który w zestawieniu zanotował 16-procentowy wzrost przychodów rok do roku – co było trzecim najlepszym wynikiem.
GOSPODARCZE PODKARPACIE – PAŹDZIERNIK 2016
W dodatku do Gazety Wyborczej ukazującym się pod nazwą Gospodarcze
Podkarpacie został zamieszczony materiał dotyczących Grupy Kapitałowej
Specjał w kontekście organizowanych TARGÓW BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA. Firmę zaprezentowano jako jedną najbardziej rozpoznawalnych marek, a zarazem najpotężniejszych przedsiębiorstw w regionie.
W materiale wspomniano, że grupa od 26 lat funkcjonuje w biznesie, wchodząc
w kolejne sektory rynku – FMCG, branżę medyczną, ochroniarską czy finansową. W tekście zaprezentowano firmę również jako operatora dynamicznie
rozwijających się sieci franczyzowych – NASZ SKLEP i LD HOLDING. Wspomniano również o wysokich miejscach firmy w polskich i zagranicznych rankingach oraz jej zaangażowaniu w sponsoring sportu czy działalność społeczną
– Fundację Specjał.
SUPER NOWOŚCI – LISTOPAD 2016
W codziennej gazecie Super Nowości zamieszczono relację z XIX MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA 2016 – organizowanych przez GK Specjał wraz z sieciami franczyzowymi.
W materiale zrelacjonowano najważniejsze punkty w programie tegorocznych
targów. Przede wszystkim napisano, iż w wydarzeniu udział wzięło ponad 220
wystawców, w gronie których były również firmy z zagranicy. Jak czytamy
w materiale zwiedzający mogli pooglądać nowości, wziąć udział w degustacjach,
pokazach, konferencjach, bezpłatnych badaniach prozdrowotnych przygotowanych przez firmę CEZAL przy współpracy z Centrum Medycznym: Medyk
i Medicor. Jedną z atrakcji była prezentacja drużyny siatkarzy Asseco Resovia
Rzeszów, której oficjalnym sponsorem jest firma Specjał.
GAZETA WYBORCZA RZESZÓW – LISTOPAD 2016
W wydaniu internetowym Gazety Wyborczej Rzeszów znalazła się zapowiedź
XIX MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA
AUTO FLOTA 2016. W materiale przedstawiono ramowy program wydarzenia.
Artykuł zachęcał do udziału w zbliżającym się wydarzeniu.
Patrycja Wilczyńska
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Show Me 2016 – Łódzkie Targi
Przedsiębiorców
W dniu 24 września odbyła się kolejna edycja Łódzkich Targów Kupieckich.
Tym razem w zmienionej formule i pod nową nazwą.
Imprezę zorganizowały: łódzki oddział GK
Specjał, hurtownia chemiczno-kosmetyczna Delkor oraz dystrybutor mięsa i wędlin
Panda. Nasi Klienci otrzymali do dyspozycji atrakcyjną ofertę niemal 120 wystawców,
w tym blisko 70 producentów współpracujących ze Specjałem. Imprezę odwiedziło ok.
2000 kupców z regionu łódzkiego. Pełną ocenę skuteczności handlowej naszego przedsięwzięcia dość trudno ocenić, ale wstępne
analizy pokazują, że skórka była warta wyprawki.
Łódzkie Targi Przedsiębiorców 2016, to
impreza współorganizowana przez dystrybutorów kilku branż. Nawiązują one do tradycji

i osiągnięć Grupy Konsument, która przez
dekadę była pionierem podobnych rozwiązań i niekwestionowanym liderem dystrybucji w regionie łódzkim. Ale co ważniejsze
inicjatywa ta wpisuje się w długofalową politykę GK Specjał, nakreśloną przez Krzysztofa Tokarza, w ramach której planowany
jest rozwój międzybranżowej spółki dystrybucyjnej. Wśród inicjatorów tej koncepcji
są Grupa Delko oraz PT Dystrybucja. Nasza
wrześniowa impreza to jedno z pierwszych
w skali kraju przedsięwzięć, zrealizowanych
w ramach tej nowej strategii konsolidacyjnej
Specjału.
Paweł Stawiany

Krakowski Specjał
podsumował katalog
W hotelu Soray w Wieliczce 14 października 2016 r. po raz kolejny GK Specjał o/Kraków zorganizowała bankiet podsumowujący katalog promocyjny
obowiązujący od 16 sierpnia do 18 września 2016 r.
W spotkaniu wzięło udział blisko 130 zaproszonych gości, wśród których znaleźli się
producenci, klienci oraz pracownicy krakowskiego oddziału. Po uroczystej kolacji,
prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz wyróżnił wybrane osoby nagrodami za długoletnią
współpracę oraz doskonałe wyniki zakupowe. Po raz kolejny główna nagroda przypadła
Firmie Kocyk.
Wśród szerokiego grona klientów wyróżniono także franczyzobiorców PSH Nasz
Sklep S.A. Dyplomy otrzymały firmy: Almarco, Paro, Malina, Prima Max, Robert Zębala,
Adam Frankiewicz, TomGal. Impreza była
również okazją do wyróżnienia producentów. Dyplomy otrzymały następujące firmy:
Wawel S.A., Maspex „Mokry”, Hoop Polska
Sp z o.o., P.P.H. Temar Sp. z o.o. Sp.K, Perła
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Browary Lubelskie S.A.
Nie zabrakło wyróżnień dla pracowników
oddziału. Podziękowania z rąk prezesa oraz
dyrektora oddziału Bartłomieja Rupikowskiego otrzymali: Mirosław Choryń, Tomasz
Gurgul, Aleksandra Gurgul i Rafał Krochmal.
O wspólną zabawę dbał zespół muzyczny
Meffis, przy którego dźwiękach zaproszeni goście bawili się do godzin porannych.
GK Specjał o/Kraków pragnie serdecznie
podziękować producentom, klientom oraz
pracownikom za tak liczne uczestnictwo
w bankiecie.
Już dziś nie możemy się doczekać kolejnego spotkania. Do zobaczenia !!!
Monika Kipiel
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Nagrodzeni pracownicy GK Specjał w towarzystwie
Krzysztofa Tokarza, Prezesa GK Specjał

Nasz Sklep oraz LD Holding przeciwne
wprowadzeniu podatku liniowego
Spółki franczyzowe GK Specjał nie akceptują projektu podatku od handlu
detalicznego w wersji liniowej. Zarządy obu spółek po konsultacjach zwróciły się w tej kwestii w imieniu sklepów franczyzowych do parlamentarzystów.
Przedstawione propozycje nie uwzględniają w żaden sposób realiów gospodarczych
oraz znacząco obniżą konkurencyjność rodzimego handlu, którego rentowność wynosi
poniżej 1 proc. Nałożenie podatku liniowego
w wysokości powyżej 1 proc. oznacza utratę rentowności przez większość podmiotów
handlu detalicznego, a w rezultacie likwidację tysięcy sklepów, miejsc pracy i spadek
przychodów budżetowych większy niż planowane zyski z podatku od handlu. A po-

nieważ w sieciach franczyzowych Naszego
Sklepu i LD Holding zrzeszonych jest ponad
5500 placówek handlowych należących do
franczyzobiorców, obie firmy przemawiają
tym samym w imieniu tysięcy detalistów,
których byt może być zagrożony.
Przy podatku liniowym na poziomie 1,2
proc. obciążenie fiskalne handlu niezależnego wzrośnie cztero-, pięciokrotnie. Jest to
gwóźdź do trumny dla rodzimego handlu.
Na takim rozwiązaniu skorzystają tylko za-

chodnie sieci dyskontowe, które mają zdecydowanie większy poziom rentowności.
A upadek sklepów tradycyjnych oznacza likwidację konkurencji i ewidentną korzyść
dla dyskontów.
Maciej Czerwiński

Nowe Delikatesy
Premium w Rzeszowie
W połowie października w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 6/24 pod szyldem Delikatesy Premium ruszyła kolejna placówka handlowa spółki Nasz
Sklep. To już 45 obiekt w sieci sklepów własnych.

Sklep dysponuje powierzchnią handlową
około 80 mkw i oferuje niemal 3000 produktów.
Przed otwarciem poddany został gruntownemu remontowi, urządzony i wyposażony
według najnowszych standardów rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stoisk świeżych z owocami i warzywami, mięsem, wędlinami, nabiałem i pieczywem.
Stoisko mięsno-wędliniarskie oferuje bogaty wybór mięsa, wędlin oraz serów żółtych,
zaś dział z pieczywem szeroki wybór pieczywa białego, kolorowego pakowanego oraz
bułek. Piękna ekspozycja ciast zaspokoi gusta
nawet najbardziej wybrednego klienta. Natomiast amatorzy mocniejszych trunków na
pewno znajdą coś dla siebie na oferującym
szeroki asortyment stoisku monopolowym.
Klientów szczególnie ucieszy fakt, iż sklep
posiada szeroki wybór produktów regionalnych z rodzimej mleczarni Res-Mlecz, czy

Zakładów Mięsnych Smak-Mięs z ich sztandarowym produktem kiełbasą wiejską z Jodłowej. Wszystkie kategorie towarów zostały
ułożone na półkach w oparciu o wcześniej
przygotowane precyzyjne planogramy.
Sklep otwarty jest od poniedziałku do
soboty w godzinach od 6.00 do 22.00,
a w niedzielę od 8.00 do 20.00. Nowoczesna
aranżacja wnętrza ma na celu poprawę komfortu zakupów oraz ułatwienie poruszania się
klientów po sklepie.
W dniu otwarcia zaplanowano liczne promocje i degustacje. Konsumenci mieli okazję
skosztować wybornych ciast, aromatycznej
kawy, zdrowych jogurtów oraz grillowanych kiełbas od regionalnych producentów.
Dodatkowo dla pierwszych 100 klientów
przygotowano upominki. Szczególnym powodzeniem cieszyły się produkty promocyjne oferowane w specjalnych cenach: filet
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z kurczaka, schab b/kości, pieczarka, cytryny, jabłka oraz kiełbasa wiejska z Jodłowej
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Klienci jak zwykle nie zawiedli – przybyli licznie
i robili duże zakupy. Bardzo chwalili wygląd
sklepu, wybór produktów, promocje, dobre
ceny oraz miłą i profesjonalną obsługę.
Renata Szczepanik
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Owocny początek jesieni
Tempo rozwoju sieci Delikatesy Premium jest imponujące. Tylko wczesną jesienią przybyło sporo nowych placówek handlowych w różnych regionach
kraju.

We wrześniu w oddziale lubelskim Delikatesy Premium uruchomione zostały wspólnie
z Gminną Spółdzielnią Strzyżewice. Lokal
przeszedł generalny remont. Wejście zostało
przystosowane dla osób niepełnosprawnych
oraz matek z małymi dziećmi. Wcześniej
utrudniały to wysokie schodki. Teraz znajduje się ono z boku budynku, gdzie również
został stworzony dogodny parking dla klientów. Wewnątrz sklepu została pomalowana
oraz odnowiona sala sprzedaży wraz z oświetleniem. Stworzono profesjonalne stoisko
mięsno-wędliniarskie. Całkowicie zmienione zostało ustawienie sklepu z zastosowaniem regałów standardowych przeznaczonych specjalnie dla Delikatesów Premium.
Kolejne Delikatesy Premium powstały
także we wrześniu w oddziale Tomaszów Lubelski w miejscowości Kamień koło Chełma.
Państwo Czyżowie, właściciele sklepu postanowili zakończyć współpracę z siecią Odido
i rozpocząć z siecią DP. W tym sklepie również powstało nowoczesne stoisko mięsno-wędliniarskie – powiększono lady aby
wprowadzić sprzedaż mięsa. Zastosowano
standardy Delikatesów Premium oraz wprowadzono regał Winoteka w celu zwiększenia
sprzedaży tych szlachetnych trunków.
Oddział w Rzeszowie to ponowne otwarcie Delikatesów Premium z Piotrem Rasiem w miejscowości Opacionka. Pan Piotr
prowadzi Delikatesy Premium od dwóch lat.
Prosperowały one tak dobrze, że postanowił
je powiększyć o kolejne 100 mkw. Obecnie
lokal liczy około 200 mkw. sali sprzedaży
w nowym budynku wraz z dużym parkingiem. Sklep jest coraz lepiej zaopatrzony:
powiększone zostały stoiska z pieczywem,
owocowo-warzywne oraz nabiałowe.
W miejscowości Łukawiec obok Lubaczowa w październiku ruszyły drugie już Delikatesy Premium Elżbiety i Romana Grabasów.
Lokal jest po gruntownym remoncie, została
powiększona sala sprzedaży, przed sklepem
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stworzono parking dla samochodów, zaś
elewacja budynku została odnowiona i pomalowana w kolorach Premium. Wewnątrz
budynku zastosowano wyposażenie zgodne
ze standardami Premium , wdrożono także
planogramy sieci.
Na początku października w miejscowości
Kobylany odbyło się otwarcie sklepu Bogumiły Ślusarczyk. W placówce został przeprowadzony remodeling z zastosowaniem wymiany całości wyposażenia i rozszerzeniem
stoiska mięsno-wędliniarskiego, którego
domeną są ciepłe wyroby wędliniarskie. Profesjonalne przygotowanie sklepu do otwarcia
objęło wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną, zaś nowa oferta cenowa zaowocowała
licznym przybyciem klientów i zadowoleniem właścicielki.
Natomiast w połowie października ruszyły Delikatesy Premium w Łące Prudnickiej
u pana Dariusza Wasyliszyna. Jest to już
czwarty jego sklep w tym formacie. Został
wyposażony według standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad merchandisingu. Prowadzący
zdecydował się również na powiększenie
lokalu. Dzięki tym zmianom sklep stał się
nowoczesną placówką handlową. Zwiększono asortyment, na który wcześniej nie było
miejsca. Wspólna praca nad otwarciem i zaangażowanie właściciela sklepu i sieci po raz
kolejny przyniosły sukces. Klienci nie kryli
zadowolenia, dlatego pod koniec listopada
uruchomiony zostanie kolejny sklep Dariusza Wasyliszyna pod szyldem Delikatesy
Premium.
W dniu otwarcia we wszystkich otwieranych placówkach zostały przygotowane
liczne atrakcje dla klientów, między innymi
konkursy, promocje cenowe i gazetkowe
oraz degustacje.
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Nasz Sklep sponsorem
Asseco Resovia Rzeszów
W sezonie 2016/2017 Nasz Sklep będzie współpracować z Asseco Resovią Rzeszów – klubem,
który stał się ikoną polskiej piłki siatkowej i jest
jedną z najlepiej prezentujących się obecnie drużyn w siatkarskiej Plus Lidze.
Asseco Resovia to nie tylko imponujący styl na boisku,
ale także sposób zarządzania klubem, który jednoznacznie
porównać można do działalności całej Grupy Kapitałowej
Specjał. To stawianie przede wszystkim na dynamikę, rozwój, determinację oraz ciężką pracę. A ponieważ Specjał jest
w 100 procentach polską firmą wspieranie rzeszowskiego
klubu jest dla firmy szczególnym przejawem lokalnego patriotyzmu. Tegoroczna współpraca, na którą obie strony się
zdecydowały pozwoli umocnić pozytywny wizerunek sieci
Nasz Sklep na rynku, a zespołowi pomoże w walce o najwyższe cele zarówno w Polsce, jak i na arenie europejskiej.
Dzięki podpisanemu porozumieniu wizerunek sieci PSH
Nasz Sklep jest eksponowany na koszulkach zawodników,
na oficjalnej stronie internetowej klubu oraz na banerach
i bandach LED znajdujących się na hali Podpromie im. Jana
Strzelczyka w Rzeszowie. Do dnia dzisiejszego zostały przygotowane liczne akcje promocyjne z siatkarzami pierwszego
zespołu, skierowane do franczyzobiorców sieci, kontrahentów, pracowników oraz kibiców Asseco Resovii.
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Wszystkich sympatyków rzeszowskiej drużyny zapraszamy do
kibicowania podczas spotkań Plus Ligi w poniższych terminach:
26-11-2016 Resovia Rzeszów - AZS Olsztyn
30-11-2016 AZS Częstochowa - Resovia Rzeszów
03-12-2016 Resovia Rzeszów - BBTS Bielsko-Biała
10-12-2016 Effector Kielce - Resovia Rzeszów
14-12-2016 Resovia Rzeszów - MKS Będzin
17-12-2016 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Resovia Rzeszów
30-12-2016 Resovia Rzeszów - AZS Politechnika Warszawska
07-01-2017 Resovia Rzeszów - Espadon Szczecin
21-01-2017 Trefl Gdańsk - Resovia Rzeszów
28-01-2017 Resovia Rzeszów - Skra Bełchatów
04-02-2017 Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin
11-02-2017 Czarni Radom - Resovia Rzeszów
18-02-2017 Resovia Rzeszów - Jastrzębski Węgiel
Kacper Hadrian
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Dołącz do nas!
Prowadzenie biznesu to w dzisiejszych czasach olbrzymie wyzwanie. Rosnąca konkurencja i zmieniające się trendy sprawiają, iż właściciele sklepów muszą stale rozwijać swoje umiejętności. Szeroki i zróżnicowany pakiet szkoleń Uniwersytetu Przedsiębiorczości pozwoli każdemu franczyzobiorcy oraz jego pracownikom zdobyć i poszerzyć wiedzę zarówno ogólną, jak i specjalistyczną.
Kursy z zakresu zarządzania kategorią,
biznesem, pracownikami, obsługi klienta,
programów lojalnościowych, eHurtu to tylko
część szerokiego portfolio szkoleń, jakie oferujemy i wciąż dla Państwa rozwijamy.
Oprócz kursów e-learningowych i warsztatów wspólnie z naszymi partnerami oferujemy franczyzobiorcom szereg akcji motywacyjnych. Cieszące się dużym zainteresowaniem alkomaty, które uczestnicy wygry-

wają zaliczając test, akcje ukierunkowane na
dodatkowe miejsca ekspozycyjne, za które
franczyzobiorcy otrzymują wynagrodzenie,
konkursy oraz wiele innych aktywności dostępnych wyłącznie dla uczestników naszego
Uniwersytetu.
Dodatkowo w celu zwiększenia aktywności wszystkich franczyzobiorców i zachęcenia ich do zaliczania szkoleń przypisanych
do semestru I i II został uruchomiony system

motywacyjny, w ramach którego najbardziej
aktywni uczestnicy obu sieci, Nasz Sklep i Livio, otrzymają nagrody finansowe.
O szczegółach zainteresowani zostaną poinformowani na stronach Uniwersytetu i poprzez koordynatorów sieci.
Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś rejestrując się na stronie elearning.upspecjal.pl!
Marian Zych

Konkurs!
Zespół Uniwersytetu Przedsiębiorczości przygotował dla uczestników projektu konkurs, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody!
Zasady konkursu są proste - 5 pierwszych
sklepów z sieci Livio i 5 z sieci Nasz Sklep,
w których franczyzobiorca i cała załoga (w
przypadku sklepów zatrudniających do 5
pracowników) lub franczyzobiorca i 5 pracowników (dla sklepów, które zatrudniają
więcej niż 5 pracowników) ukończą materiał
I i II semestru dostosowany do jego stanowiska otrzyma nagrodę o wartości 1000 zł.
Kwota ta będzie przeznaczona na wizualizację i wyposażenie uzgodnione ze sklepem.
Oprócz nagrody pieniężnej dodatkowo personel zwycięskich sklepów otrzyma polary
z logo sieci.

Materiał semestrów obejmuje szkolenia:
Semestr I:
Dla franczyzobiorcy lub kierownika sklepu: istota zarządzania – funkcje i role menadżera, delegowanie zadań i uprawnień,
motywowanie pozafinansowe pracowników,
rozwój i automotywacja oraz sztuka osiągania celów.
Dla pracownika podstawowego lub lidera
stoiska: skuteczne prezentowanie ofert handlowych, poznawanie potrzeb, zdobywanie
zaufania, odpieranie obiekcji i prowadzenie
rozmów z trudnymi klientami

Semestr II:
Dla franczyzobiorcy lub kierownika sklepu: gry i manipulacje handlowe, nasze silne
strony i nasze słabości
Dla pracownika podstawowego: skuteczna komunikacja w relacjach pracowniczych,
rozwiązywanie konfliktów, merchandising
ogólny
Dla lidera stoiska: skuteczna komunikacja
w relacjach pracowniczych, merchandising
ogólny, film stoisko mięsno-wędliniarskie
Konkurs potrwa do 31.03.2017 r. Nie zwlekaj – liczba nagród jest ograniczona!
Iwona Mądra
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Spotkanie franczyzobiorców
sieci Livio
W piątek 14 października 2016 r. w malowniczo położonym Ośrodku Wypoczynkowym „Sadyba” w Boszkowie odbyło się spotkanie właścicieli sklepów
należących do sieci LD Holding oddz./Poznań, w którym udział wzięło blisko
100 osób.
Spotkanie rozpoczęło się od konferencji,
podczas której przedstawione zostały następujące tematy:
Prezentacja ogólnopolskiej sieci LD Holding oraz omówienie funkcjonowania Uniwersytetu Przedsiębiorczości – referowali wiceprezesi Zarządu Marian Zych oraz Mariusz
Michalczyk,
Dynamiczny rozwój poznańskiego oddziału Livio w 2016 r. do pozycji największego oddziału sieci – omawiała Lidia Kubiak,
kierownik oddziału.

Prezentacja GK SPECJAŁ – omawiał dyrektor oddziału Specjał Leszno Marek Nitecki.
Pozyskiwanie Funduszy Unijnych oraz
ze środków z WUP i PUP – dyrektor Centrum Szkolenia Kadr Włodzimierz Pietras.
Wszystkim omawianym tematom towarzyszyła ożywiona dyskusja, a szczególnie
dużym zainteresowaniem ze strony uczestników cieszyła się oferta Specjału Finanse.
Spotkanie stało się również okazją do wręczenia podziękowań właścicielom sklepów
Livio za wieloletnią współpracę.

Uwieńczeniem spotkania był wyczekiwany
przez wszystkich wieczór country. Kowbojskie stroje zaproszonych gości oraz muzyka
zespołu „Telegraph” podkreślały niezwykłą
atmosferę zabawy. Uczestnicy w wyśmienitych nastrojach bawili się do białego rana.
Mariusz Michalczyk

2000. sklep pod szyldem Livio!
Na początku października w łódzkim oddziale LD Holding S.A.
został otwarty 300. sklep pod szyldem Livio. To także dwutysięczna placówka w Polsce, której właściciele postanowili zaufać sieci!
Znajdujący się w miejscowości Kruszewiec k. Opoczna sklep w formacie
TOP to już czwarta placówka państwa Barbary i Stanisława Stępniów z logo
Livio. 160 mkw nowocześnie wyposażonej powierzchni sprzedaży, w tym
m.in. bogato zaopatrzone działy: nabiałowy, warzywny i alkoholowy, oferuje
swoim klientom ponad 7 tys. pozycji asortymentowych.. Dodatkowym atutem placówki są najwyższej jakości mięsa i wędliny pochodzące z prowadzonego przez właścicieli sklepu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego ZPM Stępień.
Prowadzący placówkę w Kruszewcu skorzystali także z usługi oferowanej
przez LD Holding i wdrożyli w sklepie planogramy ustawienia asortymentu,
dzięki czemu mogą optymalizować sprzedaż i generować zyski na wyższym
poziomie.
Livio rozwija się także na Pomorzu. W dniu 22 września w Gdyni przy ul.
Gryfa Pomorskiego 56 ruszył kolejny sklep w formacie Livio Market. Należąca do Wojciecha Szewsa placówka liczy 80 mkw. powierzchni sprzedaży i oferuje klientom ok. 2000 pozycji asortymentowych. Zlokalizowany na Osiedlu
Fikakowo sklep posiada w ofercie szeroki wybór alkoholi, produktów spożywczych, artykułów chemicznych i kosmetycznych. To już druga placówka
Wojciecha Szewsa pod szyldem Livio, co świadczy o zaufaniu, jakim detalista
darzy LD Holding,czyli franczyzodawcę sieci.
Mariusz Michalczyk
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Udane targi medyczne
Podczas tegorocznych targów ”Biznes Żywność Medycyna Auto Flota„ zaprezentowane zostały oferty producentów oraz dostawców sprzętu medycznego, wyposażenia szpitali, przychodni i gabinetów medycznych,
a także sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
Targi na Podpromiu w Rzeszowie umożliwiają wystawcom przedstawienie swoich
firm i marek profesjonalnym odbiorcom,
a także zdobycie informacji o oczekiwaniach
klientów. Również tym razem wystawcypokazali liczne nowości rynkowe, które są
efektem rozwoju branży medycznej. Warto
w tym miejscu wymienić firmę PMT z wyrobami przeciwżylakowymi i działającą od 4
miesięcy firmę ALIDA z plastrami i opatrunkami medycznymi.
Nieodłącznym elementem targów jest program specjalistycznych konferencji, które
cieszą się dużym zainteresowaniem profesjonalnej publiczności. Ich profil tematyczny
obejmował następujące tematy:
• Rola edukacji rodziny w podnoszeniu jakości opieki długoterminowej
• Leczenie żywieniowe w opiece długoterminowej
• Kompletna terapia płynowa i żywieniowa
• Homeopatia
• Higiena rąk
• Hydro-Terapy
Tradycją Międzynarodowych Targów
„Biznes Żywność Medycyna Auto Flota” jest
przyznawanie nagród najlepszym prezentowanym na targach produktom. Podczas uroczystego bankietu wręczone zostały Statuetki Wojewody Podkarpackiego:
1. Targowy Lider Medyczny: Antar
2. Najciekawsza promocja i reklama targowa: Technoana
3. Najciekawsza oferta targowa: LITTE DOCTOR EUROPE Sp. z o.o.
Jak co roku podczas Targów każdy ze zwiedzających mógł odwiedzić gabinety Centrum
Medycznego Medicor i Medyk i skorzystać
z konsultacji lekarskich oraz poddać się badaniom diagnostycznym.

• badanie ciśnienia tętniczego krwi;
• badanie poziomu glukozy.
Centrum Medyczne „Medyk” zaoferowało:
• pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
• spirometrię;
• pomiar poziomu glukozy;
• badanie EKG;
• konsultacje lekarza internisty;
• analiza składu ciała z poradą dietetyka.
W tym roku w Targach brało udział Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
Szkoła czynnie uczestniczyła w tym wydarzeniu, a jej stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem proponując różne zabiegi medyczne i kosmetyczne.
Warto wspomnieć, że miło było zaprosić
do uczestnictwa w Targach Podkarpackie
Centrum Ratownictwa Medycznego, które
swoimi umiejętnościami z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej dzieliło się podczas
trwania targów. Pokazano, że uratować życie drugiej osoby może każdy nie posiadając
wykształcenia medycznego, ale dysponując
wiedzą. Zainteresowanym objaśniano jak
świadomie zachować się i co robić, gdy czyjeś
zdrowie jest zagrożone.
Podsumowując targi „Biznes Żywność
Medycyna Auto Flota” uważamy za udane
i zapraszamy już dziś za rok na jubileuszowe
XX Targi.
Jolanta Darłak

Centrum Medyczne “Medicor” proponowało:
• spirometrię;
• konsultacje dietetyczne z oceną składu
masy ciała przy pomocy specjalistycznego analizatora firmy Tanita;
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„Super profit” w Cezalu
W październiku Cezal dołączył do programu lojalnościowego Super
Profit dobrze funkcjonującego w sieciach Nasz Sklep, Delikatesy Sezam,
Nasz Sklep Ekspress i Delikatesy Premium. W Cezalu program objął
zakupy dokonywane przez klientów w sklepach medycznych na ul.
Boya-Żeleńskiego i Zygmuntowskiej w Rzeszowie. Każdy klient, który
dokona zakupu dostaje naklejkę wartą 100 punktów – równowartość
50 zł. Programem nie są objęte zakupy środków refundowanych, leków
refundowanych i na receptę.
Punkty zgromadzone zarówno w sklepach medycznych, jak i spożywczych łącznie upoważniają do odebrania nagrody z obowiązującego
katalogu.
Odpowiedzialność za wprowadzenie programu lojalnościowego spoczywa przede wszystkim na pracownikach sklepów, którzy na bieżąco
muszą informować klientów o przyznawanych punktach i nagrodach.
Wprowadzenie Pogramu Super Profit ma na celu zwiększenie sprzedaży, a także poprawę lojalności klientów i ich zaufania do placówek
Cezalu.
Jolanta Darłak

ludzie kwartału
Waldemar Błoński
Pracownik oddziału Rzeszów od 2007 roku. Bardzo pracowity, zaangażowany, świetnie potrafi porozumiewać się z kolegami. Interesuje się wędkarstwem. Kochający mąż i tato trójki córek. Waldemar
nie tylko wzorowo wypełnia swoje obowiązki, ale i chętnie wszystkim pomaga.

Wojciech Wojturski
Pracuje w firmie już 5 lat. Zatrudniony jest w magazynie alkoholowym od samego początku jego powstania, przez co można śmiało powiedzieć, że go tworzył i rozwijał poprzez lata swojej pracy. Wojtka
cechuje niesamowita sumienność i zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych mu obowiązków. Jest
dobrym kolegą zawsze gotowym pomóc innym w pracy, jak i w życiu osobistym.

Katarzyna Jakubek
W firmie od 2007 roku. Pracę zaczynała jako magazynier, jednak bardzo szybko awansowała na kierownika zmiany. Osoba niezwykle ambitna, oddana, zaangażowana, potrafi rozwiązać niemalże każdy
problem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jej hobby to gotowanie, jazda na rowerze oraz czytanie
książek.
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5 lat
Fundacji Specjał
To już 5 rok działalności charytatywnej Fundacji Specjał. Mamy przyjemność
ogłosić, iż do grona instytucji wspierających naszą działalność dołączył klub
Asseco Resovia Rzeszów, który został ambasadorem naszej Fundacji! Mistrzowie Polski, utożsamiając się z naszymi celami i zadaniami, będą wspierać i promować naszą działalność.
W dniach 3-4 listopada 2016 r., podczas
Targów GK Specjał, wspomogliście nas
Państwo poprzez zakup prac wykonanych
przez osoby niepełnosprawne. Serdeczne
podziękowania kierujemy do osób, które wzięły udział w licytacji trzech obrazów
podczas bankietu w Hotelu Rzeszów. Łączna
kwota uzyskana z licytacji wyniosła 3450 zł
i w całości zostanie przekazana na leczenie
i rehabilitację chorych dzieci. Dziękujemy
również tym, którzy zdecydowali się zaufać
nam i przekazali 1proc. swojego podatku dla
podopiecznych naszej organizacji! Kwota,
którą przekazały nam urzędy skarbowe wyniosła 5 747,10 zł.
Dzięki Waszemu wsparciu możemy wspólnie pomagać osobom dotkniętym przez los
chorobą. Wasza pomoc umożliwi naszym

podopiecznym kontynuowanie leczenia,
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakup środków medycznych. Zapewniamy,
iż pieniądze, które zgromadziliśmy zostaną
przekazane zgodnie z naszym statutem na
pomoc potrzebującym dzieciom. Z wszystkich pozyskanych przez nas środków rozliczać się będziemy w sprawozdaniu merytorycznym i finansowym za rok 2016.
Jednocześnie zachęcamy osoby potrzebujące wsparcia finansowego dla chorych i niepełnosprawnych dzieci do składania wniosków o udzielenie pomocy.
Zapewniamy, że każdy wniosek zostanie rozpatrzony (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

Siatkarze Asseco ResoviI
ambasadorami Fundacji Specjał
Fundację Specjał wspiera siedmiokrotny mistrz Polski –
drużyna Asseco Resovii. Rzeszowscy siatkarze kibicują naszym działaniom i występują w roli ambasadorów Fundacji.
W tym sezonie firma Specjał jest oficjalnym sponsorem drużyny Asseco Resovia Rzeszów. W ramach współpracy mistrzowska drużyna
wspiera również pracę Fundacji Specjał, która działa na rzecz chorych,
niepełnosprawnych i wykluczonych, a szczególną opieką obejmuje
najmłodszych. W ciągu kilku lat istnienia Fundacja pomogła już wielu
podopiecznym. Zachęcamy do kibicowania działalności Fundacji oraz
jej czynnego wsparcia.
Katarzyna Smęt
Aneta Mucha
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Katarzyna Smęt
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Sport największą pasją

Nasze Pasje

Kacper Hadrian, wieloletni pracownik PSH Nasz Sklep, znany jest ze swojej
pracowitości, sumienności i rzetelności. Nie wszyscy jednak wiedzą o tym,
że jego największą pasją jest sport.

Praca i sport

Kacper pracuje w firmie już kilka ładnych
lat. Zaczynał od podręcznego magazynu,
jednak dzięki zaangażowaniu w pracę szybko
awansował i obecnie zajmuje się marketingiem oraz administracją oraz współpracą z
koordynatorami pracującymi w terenie. Prowadzi też duże programy lojalnościowe dla
klientów oraz zarządza sporym zespołem ludzi. Wydawałoby się więc, że już na nic czasu
mu nie wystarczy. A jednak pasja sportowa
jest tak silna, że potrafi bez zaniedbywania
obowiązków ją realizować.
Kacper uwielbia sport we wszelkiej, jak
mówi, postaci. Zarówno w sposób bierny, jak
i czynny. Jest kibicem wielu dyscyplin, ale
i sam czynnie niektóre z nich uprawia. Na co
dzień wielki fan Resovii Rzeszów.

Zawodnik interdyscyplinarny

Siatkówkę trenuje od 9 roku życia. Z tą
dyscypliną jest związany najmocniej. Był
organizatorem akademickich zawodów sportowych w trakcie swoich studiów na politechnice, organizował również mistrzostwa
Podkarpacia. W tym okresie, jak również 2
lata po zakończeniu studiów, sędziował wiele spotkań i rozgrywek. Oprócz tradycyjnej

piłki siatkowej trenował również siatkówkę
plażową.
Ponadto Kacper przez ponad 11 lat grał w
szachy. Uczestniczył w wielu turniejach osiągając sukcesy takie jak np. mistrzostwo województwa łódzkiego w kategorii juniorów.
W tenisie ziemnym również ma osiągnięcia. Tą dyscypliną sportu zajmuje się od 18
roku życia sięgając między innymi po tytuł
w otwartych mistrzostwach juniorów województwa łódzkiego.

Sport to charakter i zdrowie

Obecnie trenuje dwa razy w tygodniu na siłowni, zaś w wolnych chwilach lubi pobiegać
na świeżym powietrzu oraz pograć w tenisa.
W sporcie ceni sobie najbardziej zmienność i nieprzewidywalność, to że nigdy do
końca nie wiadomo, co może się wydarzyć.
Wierzy, że drobne sukcesy dają nie tylko satysfakcję, ale też inspirują i motywują do realizacji kolejnych, jeszcze większych wyzwań.
Kacper uważa, że sport to nie tylko szkoła
charakteru, ale też najlepsze lekarstwo !!!
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 Kierownikiem Biura Zarządu Panią
Małgorzatą Ożóg.
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Trzy wydarzenia
integracyjne za nami…
W sierpniu ruszyła kolejna edycja jednodniowych imprez integracyjnych,
która została rozpoczęta od spotkania na przystani nad rzeką Wisłok
w Rzeszowie.
W tym dniu dopisała piękna pogoda
oraz bardzo dobre humory. W spotkaniu
uczestniczyli zarówno pracownicy, jak i ich
rodziny. Podczas wspólnego grillowania nie
obyło się bez gier i zabaw. Wszyscy bawili
się znakomicie.
Drugą z organizowanych form integracji pracowników było wyjście na kręgle.
I tu dwie wielkie niespodzianki! Pierwsza to
mała gwiazda o imieniu Liliana, która będąc po raz pierwszy na kręglach odkryła talent do tej gry świetnie się przy tym bawiąc.
Drugą okazał się kolega Mateusz, który niestety nas ograł zdobywając liczne striki.
Kolejnym wydarzeniem związanym z cyklem imprez integracyjnych była wycieczka

do Odrzykonia oraz do zamku Kamieniec
i słynnych Prządek. Trasę rozpoczęliśmy
od przejścia czarnym szlakiem ze zwiedzaniem unikatowych skał Prządka Matka,
Baba oraz pozostałych. Następnie udaliśmy się w kierunku zamku Kamieniec. Na
początku wysłuchaliśmy historię warowni
opowiedzianą przez przewodnika, po czym
weszliśmy na zamek oraz do komnaty tortur. Ostanie chwile na terenie obiektu spędziliśmy na pieczeniu kiełbasek, rozmowie
i opowiadaniu dowcipów.
Zapraszamy serdecznie pracowników do
uczestnictwa w kolejnych imprezach integracyjnych.
Sylwia Bałchan

przepisy na święta
Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Jest to najpiękniejsze i najbardziej
lubiane święto, nie tylko ze względu na prezenty, ale także z powodu pysznych i tradycyjnych dań, którym nie można powiedzieć
nie. Ten radosny okres głównie kojarzymy
z łamaniem się opłatkiem, składaniem ży-

czeń, śpiewaniem kolęd oraz strojeniem
choinki.
W radio słychać świąteczne przeboje, w
telewizji Kevin, a z kuchni unoszą się smakowite zapachy. Świątecznych rarytasów
jest co niemiara, każda rodzina ma własne
tradycje dotyczące przygotowywanych dań.

U mojej babci, na przykład, zamiast tradycyjnej kutii na stole wigilijnym zawsze
królują słodkie makowe kogutki. Ale są
też takie potrawy, które goszczą na każdym
stole – aromatyczne ryby, kompot z suszu,
korzenne pierniki oraz puszyste makowce.

Piernik

Kogutki

Sałatka śledziowa

Składniki:
6 jajek
1 ½ margaryny
½ szklanki wody
3 szklanki cukru
3 szklanki mąki
3 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżki kakao
2 przyprawy do piernika
1 czekolada gorzka
½ czekolady mlecznej
Orzechy włoskie

Ciasto:
3 szklanki mąki
1 ½ kostki margaryny
2 jajka
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia
15 dag cukru pudru
Szczypta amoniaku
Zagniatamy ciasto i pieczemy trzy placki na
papierze pergaminowym. Po wystudzeniu
kroimy na drobne kwadratowe ciasteczka.

Składniki:
Śledzie w oleju
5 ogórków konserwowych
Por
2 cebule czerwone
5 jajek (gotowanych)
1 jabłko
Natka pietruszki
Koperek

W garnku zagotować margarynę, cukier i
kakao. Wystudzić, dodać żółtka, mąkę, proszek
i przyprawy. Delikatnie wymieszać z dobrze
ubitą pianą. Piec powoli. Długo rośnie.
Orzechy uprażyć na patelni. Czekolady
rozpuścić w kąpieli wodnej. Jeśli polewa jest
zbyt gęsta dodać trochę mleka.
Polewę wylać na ostudzony piernik, posypać
orzechami.
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Masa:
Puszka maku
Morele suszone
Rodzynki
Orzechy włoski
Śliwki suszone
Żurawina
4 łyżki miodu
Olejek rumowy
Bakalie kroimy (niezbyt drobno). Wszystkie
składniki łączymy i dodajemy ciasteczka.
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Dominika Dral

Powyższe składniki pokroić w kostkę. Pietruszkę
i koperek posiekać.
Sos:
2 łyżki majonezu
2 łyżki musztardy
1 łyżeczka cukru

OFERTY PRACY
Przedstawiciel handlowy w Agencji Ochrony
Miejsce pracy:
województwa:  dolnośląskie, pomorskie, łódźkie
Zakres obowiązków:
Pozyskiwanie klientów w obszarze ochrony osób i
mienia oraz sprzedaży 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

Sprzedawca-kasjer
Miejsce pracy:  
Rzeszów, Malawa, Jasionka, Tarnobrzeg, Lublin, Bełżyce,
Ostrów,  Serniki, Poniatowa, Lubartów, Rozkopaczew,
Katowice, Gdańsk, Żukowo.
Zakres obowiązków:
• Profesjonalna obsługa klienta zgodnie z obowiązującymi
standardami 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 atutem
Oferujemy:
• Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej
• Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się
organizacji
• Umowę o pracę, stabilność zatrudnienia,
• Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Magazynier
Kierownik Sklepu
Kierowca kat. C
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 województwa
• 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:
Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka, Lublin, Tarnobrzeg
Zakres obowiązków:
• Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
sklepu  
• Nadzorowanie i organizowanie pracy podległego personelu
Wymagania:
• Doświadczenie w prowadzeniu detalicznego
sklepu spożywczego
• Umiejętność pracy z zespołem
• Podstawowa znajomość obsługi komputera  
• Rzetelność i uczciwość
Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie
• Umowę o pracę na pełen etat
• Konkurencyjne wynagrodzenie
• Wysokie premie uzależnione od wyników

Miejsce pracy:
Oddziały: Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kraków, Bronisze 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 składu - 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 MultiSport

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