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Rozmowa z Krzysztofem toKarzem  
pRezesem GK specjał

O pOtrzebie stabilnOści

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

Minęły ponad dwa miesiące i można się 
już pokusić o bardziej wiarygodne podsumo-
wanie ostatniego roku. Jak Pan ocenia wyni-
ki uzyskane przez GK Specjał w 2016 roku?

Biorąc pod uwagę trudne warunki w ja-
kich nam przyszło funkcjonować uważam, 
że miniony rok wypadł całkiem nieźle. 
Grupa odnotowała wzrost sprzedaży rzędu  
10 proc. w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Nie przełożyło się to co prawda na po-
prawę wyniku finansowego z prowadzonej 
działalności, który okazał się podobny jak  
w 2015. Sądzę jednak, że w sytuacji tak głę-

bokiej niepewności w jakiej musieliśmy 
funkcjonować fakt utrzymania wyniku fi-
nansowego na podobnym jak rok wcześniej 
poziomie należy uznać za sukces, którym 
niewiele firm może się pochwalić.

Co było największym zagrożeniem w roku 
minionym?

Było ich oczywiście kilka, w tym przede 
wszystkim plany wprowadzenia podatku 
handlowego. Jednak niekoniecznie sam fakt 
przygotowywania nowych rozwiązań praw-
nych i ich kształt były zagrożeniem dla na-

szego biznesu. Chodzi przede wszystkim  
o to, że kolejne zapowiedzi zmian w prawie 
wprowadzały tak duży element niepewności, 
iż trudno było podejmować decyzje bez wie-
dzy co będzie dalej. Gdyby cokolwiek posta-
nowiono i uchwalono to firmy przeanalizo-
wałyby sytuację i dostosowały swoje funkcjo-
nowanie do nowych warunków. Natomiast 
brak jednoznacznych rozwiązań powodował, 
że decyzje biznesowe trzeba było odwlekać,  
a negocjacje między partnerami przeciągano 
ponad miarę, gdyż żadna z uczestniczących 
w nich stron nie wiedziała, na czym stoi.
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Czy liczy Pan na to, że teraz to się zmieni?

Sądzę, że także rok bieżący nie będzie 
sprzyjał budowie naszego biznesu. Zakła-
dam, że warunki będą trudne, ale mam na-
dzieję, że uda się nam zachować na tyle sze-
roki margines bezpieczeństwa, który zapew-
ni nam nie tylko przetrwanie, ale i rozwój.

Jakie w tej sytuacji cele stawia przed sobą 
GK Specjał w roku bieżącym?

Przede wszystkim dalszy wzrost obrotów. 
Będzie to z pewnością o tyle łatwiejsze, iż 
nareszcie skończyła się deflacja. Przez blisko 
dwa lata utrudniała ona funkcjonowanie fir-
mom nie tylko w branży FMCG. Teraz już  
z samego tytułu wzrostu cen wyższe będą 
także obroty. Oczywiście oczekujemy, że nasz 
wzrost sprzedaży będzie znacząco większy 
niż poziom inflacji. 

Kolejne zadanie to dalszy wzrost liczby 
sklepów w naszych sieciach franczyzowych. 
Mam świadomość, że zaplanowanej przed 
kilku laty liczby 10 tysięcy placówek handlo-
wych zrzeszonych w sieciach franczyzowych 
Specjału osiągnąć się w zakładanym terminie 
nie uda. Nie oznacza to jednak, że zaprzesta-
jemy działań w tej dziedzinie. Wciąż pracu-
jemy nad akwizycjami, chociaż rokowania są 
tutaj nie najlepsze. Przeprowadziliśmy sporo 
audytów,  które w większości nie spełniły na-
szych oczekiwań. Wykazały raczej, że moż-
liwości przyłączenia dużych sieci są ograni-
czone. A chodzi przecież o to, aby w struk-
tury GK Specjał wchodziły sieci spełniające 
oczekiwane przez nas kryteria. Dalej prowa-
dzimy różne rozmowy w tych sprawach, ale 
nie nastawiamy się na szybkie efekty.

Pozostaje więc wzrost organiczny. Czym 
zamierzacie kusić detalistów do przystąpie-
nia do Waszych sieci?

Przede wszystkim dążymy do tego, aby 
zapewnić naszym partnerom detalicznym 
naprawdę godziwe retro. W negocjacjach  
z producentami  sprawę tą bardzo silnie ak-
centujemy i chyba udaje nam się uzyskać 
takie warunki, które dla detalistów są atrak-
cyjne. Wszystko wskazuje na to, że poziom 
lojalności ze strony sklepów franczyzowych 
jest bardzo wysoki. Nie ma spektakularnych 
odejść do konkurencji, zaś wypadają głównie 
sklepy słabsze, częstokroć po prostu kończą-

ce działalność. W dziedzinie rozwoju orga-
nicznego sieci jestem więc optymistą.

Czy dalej prowadzicie akcję porządkowa-
nia Waszej oferty asortymentowej?

Proces kategoryzacji asortymentu został 
właściwie zakończony i teraz chodzi o to, 
aby porządek ten nie wymknął się spod kon-
troli. Chodzi bowiem z jednej strony o stałą 
aktualizację oferty asortymentowej, z drugiej 
zaś o zachowanie w tej dziedzinie pewnej 
elastyczności. A to oznacza, że w poszczegól-
nych oddziałach musi być obecna oferta spe-
cyficzna dla danego regionu, a tym samym 
kierownictwo oddziałów musi zachować sa-
modzielność decyzyjną w tym zakresie. Za-
chowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma 
elementami porządku asortymentowego to 
obecnie jedna z najważniejszych spraw.

Czy projekt współpracy z Delko i PT Dys-
trybucją jest nadal aktualny?

Żadna ze stron oficjalnie z tego projek-
tu się nie wycofała, wciąż jednak umowy 
nie zostały podpisane. Wciąż uważam, że 
pomysł jest bardzo dobry i korzystny dla 
wszystkich. Nadal prowadzimy z partnerami 
rozmowy, chociaż warunki uległy pewnym 
zmianom. Delko zaczęło budować własne 
zaplecze detaliczne przejmując sieć Sedal.  
W PT Dystrybucja nastąpiła zmiana zarządu. 
Ponieważ żadna ze stron od projektu nie od-
stąpiła i rozmowy trwają, mam nadzieję, że 
ostatecznie uda się ten projekt dopiąć.

Wyniki uzyskiwane przez GK Specjał do-
wodzą, że umacnia się on na pozycji lidera 
hurtu FMCG z polskim kapitałem?

Wszystko wskazuje, że tak. W odróżnieniu 
od głównych konkurentów udało się nam 
utrzymać ogólnopolski charakter i większość 
naszych oddziałów może się pochwalić pełną 
rentownością, a słabsze tj., Gdańsk, Warsza-
wa czy Wrocław radzą sobie coraz lepiej.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski
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DUŻY POTENCJAŁ 
WSPóŁPRACY

 Jak ocenia Pan miejsce GK Specjał wśród 
Waszych partnerów biznesowych?

Lorenz od początku swojej działalności 
opierał sprzedaż, szczególnie w handlu trady-
cyjnym, gównie na sprzedaży bezpośredniej 
poprzez własny system dystrybucji – vansel-
ling. Od kilku lat obserwujemy systematyczną 
konsolidację handlu. W rozwoju tego trendu 
znaczącą rolę odgrywa Grupa Kapitałowa 
Specjał. 

Jako dystrybutor Specjał obejmuje swym 
zasięgiem cały rynek, posiada własną sieć 
sprzedaży i e-hurtownię. Nie ogranicza się 
jednak tylko do sprzedaży. Oferuje także pro-
gramy lojalnościowe oraz organizuje targi, 
dzięki czemu dodatkowo wspiera sprzedaż do 
poszczególnych sklepów detalicznych, a za ich 
pośrednictwem do konsumentów. Specjał jest 
więc dla nas jednym z ważniejszych partne-
rów biznesowych.

Czy z Waszego punktu widzenia jako 
znaczącego producenta słonych przekąsek, 
współpraca z tradycyjnymi sklepami za po-
średnictwem dużego dystrybutora, wydaje się 
korzystniejsza i łatwiejsza niż np. z wielkimi 
sieciami handlowymi?

Słone przekąski jako produkty impulso-
we mają i nadal będą miały znaczącą pozycję  
w handlu tradycyjnym. Naszym celem jest do-
starczenie konsumentom produktów wszędzie 
tam, gdzie robią zakupy.  Interesuje nas dotar-
cie z ofertą do każdego konsumenta, dlatego 
wszystkie kanały dystrybucji, w tym również 
kanał tradycyjny, są dla nas bardzo ważne. 
Przemiany zachodzące w ostatnich latach 
na rynku polskim wyraźnie zmierzają w kie-
runku konsolidacji indywidualnych sklepów  
w większe organizacje zakupowe, często 
powiązane z liczącymi się dystrybutorami.  
Z punktu widzenia naszych interesów, orga-
nizacje takie jak GK Specjał są dla nas bardzo 
ważnymi partnerami. Współpraca z nimi ma 
bardzo duży potencjał, który w najbliższych 
latach może korzystnie wpływać na rozwój 
biznesu zarówno dostawcy, jak i dystrybutora.  

Czy w Waszej ofercie znajdują się produkty 
„dedykowane” tradycyjnemu handlowi? Jeśli 
tak to jakie?

Rozmowa z Maciejem Tomaszewskim, 
Dyrektorem Sprzedaży spółki Lorenz Bahlsen Snack-World

Produkty, które mamy w naszej ofercie kie-
rujemy do wszystkich kanałów dystrybucji, 
bo finalnie odbiorcą jest konsument. Jedyne, 
co różnicuje produkty to opakowania zbior-
cze – kartony. Staramy się je dopasować w taki 
sposób, aby spełniały oczekiwania naszych 
partnerów biznesowych. Zróżnicowane są też 
formy wsparcia w obszarze trade marketin-
gu, dobierane w taki sposób, aby jak najlepiej 
wykorzystać potencjał zarówno pojedynczego 
sklepu, jak i całej organizacji handlowej. 

Jak układa się współpraca ze Specjałem  
w zakresie wsparcia sprzedaży?

Z powodzeniem stosujemy „regularne” for-
my wsparcia: gazetki, katalogi, targi itp. Chcie-
libyśmy również rozwijać nowe formy promo-
cji. Mamy już za sobą pierwsze doświadczenia 
w e-hurtowni. Są one obiecujące, chociaż 
konkretne rozwiązania trzeba jeszcze dopra-
cować. W planach mamy także realizację akcji 
lokalnych. Wszystko po to, aby w najbardziej 
optymalny sposób wykorzystywać istniejące 
możliwości. 

Które linie produktowe są dla Państwa naj-
istotniejsze we współpracy z takim dystrybu-
torem jak Specjał?

Od wielu lat kluczowa dla współpracy  
z dystrybutorami jest marka Lajkonik – lider 
w kategorii słonego pieczywa w Polsce. Wszy-
scy doskonale znają Paluszki, Krakersy, czy 
Precelki. Dbamy o to, aby rozszerzać współ-
pracę ze Specjałem również o nasze nowości, 
np. Rewersy i Kulki.

W ostatnich kilku latach znacząco rośnie 
także sprzedaż produktów Lorenz, takich jak 
Crunchips, Monster Munch, Nin Nac’s , Curly 
czy Wiejskie Ziemniaczki. Możliwości współ-
pracy są bardzo duże i staramy się je systema-
tycznie rozwijać.

Jakie widzi Pan zalety i jakie wady  
we współpracy z GK Specjał?

Nasz wspólny biznes z roku na rok rośnie. 
Także współpraca w zakresie budowania dys-
trybucji oraz ekspozycji naszych produktów 
rozwija się w dobrym kierunku.  Moim zda-
niem istnieją jeszcze duże możliwości wzrostu 
wspólnego biznesu poprzez wykorzystanie 

efektu skali. Wymaga to jednak systematycz-
nego rozwijania standardów współpracy, za-
równo w relacji dostawca – dystrybutor, jak  
i dystrybutor – sklep. Tylko dzięki temu moż-
liwe jest maksymalne wykorzystanie sposob-
ności, jaką dają same produkty i ich siła ryn-
kowa oraz wsparcie sprzedaży na poziomie 
poszczególnych sklepów. 

Czego jeszcze oczekiwałby Pan od współ-
pracy z tak dużym dystrybutorem FMCG jak 
Specjał, poza oczywiście wzrostem wzajem-
nych obrotów?

Wydaje się, że w największym stopniu po-
winniśmy dążyć do   zacieśnienia współpracy 
pomiędzy detalem, a dużymi dystrybutorami. 
Dotyczy to głównie sklepów franczyzowych.  
Taki model współdziałania to w zasadzie 
strategiczny kierunek rozwoju całego handlu 
tradycyjnego. Dzięki efektowi synergii i wy-
pracowanym wysokim standardom współpra-
cy handel tradycyjny może nadal rozwijać się 
jako sektor rynku w pełni konkurencyjny dla 
sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Jakich nowości produktowych mogą oczeki-
wać w najbliższych miesiącach Wasi partne-
rzy, także w związku ze zbliżającymi się świę-
tami wielkanocnymi?

Obecnie wprowadzamy na rynek nowy 
wariant Paluszków Lajkonik z  sezamem oraz 
Kulki o smaku cebulkowym. Jak co roku, 
przed świętami wielkanocnymi odnotowuje-
my zwiększone zainteresowanie Krakersami 
Lajkonika (używanymi w wielu przepisach na 
ciasta lub jako baza „eleganckich” kanapek) 
oraz z orzechami. 

Jednak najbardziej skupiamy się  na najważ-
niejszym dla nas okresie wiosenno-letnim. 
Tu mogę powiedzieć, że dostarczymy kon-
sumentom wielu wrażeń w postaci nowych, 
oryginalnych konceptów. W kategorii chip-
sów właśnie wprowadzamy na rynek edycję 
muzyczną Crunchips. Wszystko wskazuje na 
to, że będzie to prawdziwy przebój wśród kon-
sumentów.

Dziękuję za rozmowę.

Witold Nartowski
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Jak zrobić najlepiej
Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej 

funkcjonuje 45 własnych placówek detalicz-
nych. Zgrupowane są one w kilku regionach. 
29 działa na Podkarpaciu, 11 na Lubelszczyź-
nie, dwie na Śląsku i 3 na Pomorzu. Szyldy, 
pod którymi pracują odzwierciedlają ofertę 
franczyzową Grupy. W sieci własnej Specja-
łu jest 21 sklepów Nasz Sklep, 8 placówek 
Delikatesy Sezam, 3 Delikatesy 34, 12 Deli-
katesów Premium i jeden sklep pod szyldem 
Livio. To zróżnicowanie placówek własnych 
umożliwia testowanie różnych rozwiązań or-
ganizacyjnych dla zróżnicowanej oferty fran-
czyzowej Grupy. Dyrektor Handlowy Renata 
Szczepanik podkreśla bowiem, iż sieć własna 
Specjału jest przede wszystkim swoistym po-
ligonem doświadczalnym umożliwiającym 
przygotowanie dla franczyzobiorców najbar-
dziej optymalnych rozwiązań wspomagają-
cych ich codzienną działalność handlową.

Sprawdzone rozwiązania
Organizacja sprzedaży, dobór asortymen-

tu, efektywne wykorzystanie planogramów, 
zarządzanie personelem, działania marke-
tingowe, budowanie lojalności klientów to 
te elementy funkcjonowania detalicznej pla-
cówki handlowej, bez których trudno liczyć 
na sukces sklepu w coraz trudniejszym i kon-
kurencyjnym otoczeniu rynkowym. Zanim 
jednak poszczególne rozwiązania zostaną 
zaoferowane sklepom franczyzowym są do-
kładnie „sprawdzane” w placówkach wła-
snych firmy. W nich właśnie rozpoczęto pra-
ce nad systemem planogramów, a także efek-

tywnością nowej formuły stoiska z winem 
„Winoteka”. W sklepach własnych „badana” 
jest także efektywność poszczególnych roz-
wiązań. Chodzi o to, aby pokazać franczyzo-
biorcom, w jaki sposób i na ile rosną obroty 
w przypadku zastosowania oferowanych im 
rozwiązań. – Oczywiście nie jest możliwe, aby 
sklepy te służyły działaniom szkoleniowym. To 
wynika zarówno z liczby sklepów franczyzo-
wych i ilości placówek własnych. Każdy fran-
czyzobiorca może rzecz jasna odwiedzić nasze 
placówki i zobaczyć na własne oczy jak funk-
cjonują, jednak nie organizujemy na terenie 
naszych sklepów działalności szkoleniowej ani 
dla franczyzobiorców, ani załóg ich sklepów. 
Pozyskana przez nas wiedza udostępniana 
jest podczas spotkań i szkoleń organizowanych 
przez spółki franczyzowe Nasz Sklep i LD Hol-
ding – opowiada Renata Szczepanik.

Rozwój nieunikniony
Sklepy własne GK Specjał to nie tylko 

zróżnicowanie szyldów, ale i powierzchni 
handlowej. Wielkość poszczególnych pla-
cówek własnych umożliwia przygotowanie 
oferty zarówno dla małych sklepów, średnich 
placówek handlowych, jak dużych supermar-
ketów.  Sklepy pod szyldem Delikatesy 34 li-
czą bowiem od 600 do 700 mkw. powierzch-
ni handlowej, Delikatesy Sezam od 50 do 350 
mkw., placówka Livio ma 350 mkw., zaś skle-
py działające pod szyldem Delikatesy Pre-
mium nawet do 400 mkw. Najbardziej zróż-
nicowane są oczywiście placówki Nasz Sklep, 
z których największe mają kilkaset metrów, 

ale kilka z nich liczy od 70 do 100 mkw. 
Tak znaczące różnice w powierzchni han-

dlowej placówek własnych Grupy stwarza-
ją szanse na opracowanie i przetestowanie 
rozwiązań dla bardzo różnych sklepów: od 
małych, lokalnych po największe, klasy du-
żego supermarketu. W ramach sieci franczy-
zowych działają przecież także bardzo różne 
sklepy, których oczekiwania i potrzeby zależą 
także od powierzchni jakimi franczyzobiorca 
dysponuje. – Trochę żałujemy, że w ramach 
sieci własnej jest niewiele placówek o charak-
terze wiejskim, których coraz więcej sięga po 
naszą franczyzę. Ale nic straconego, bowiem 
sieć własna będzie się rozwijać i pozyskamy 
większą możliwość testowania placówek han-
dlowych także w warunkach poza miejskich – 
podkreśla Renata Szczepanik.

Krzysztof Tokarz, prezes Specjału planuje 
bowiem, że liczba sklepów własnych wzro-
śnie do końca 2018 do około setki. W ubie-
głym roku do sieci sklepów własnych przy-
łączonych zostało pięć kolejnych placówek 
handlowych. Nowe sklepy są wyposażane  
i urządzane według najnowszych standardów 
rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
stoisk świeżych tj. owoce-warzywa, mięso-
-wędliny, nabiał i pieczywo. Rozwój jest ko-
niecznością biorąc pod uwagę intensywny 
wzrost liczby placówek franczyzowych, któ-
re będą oczekiwać kolejnych sprawdzonych  
w praktyce, nowych rozwiązań organizacyj-
nych.

Renata Szczepanik
Witold Nartowski

POLIGON DOŚWIADCZALNY
SIEĆ SKLEPóW WŁASNYCH

Nowe rozwiązania stosowane w sklepach zrzeszonych w sieciach franczyzo-
wych GK Specjał nie byłyby wystarczająco efektywne bez wcześniejszego wy-
próbowania ich w praktyce handlowej. A temu między innymi służy liczna gru-
pa sklepów własnych Specjału.
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Instytut od 2006 r. prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Pol-
sce według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza Wywiadownia 
Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. To wia-
rygodne informacje finansowe. W tym roku Wywiadownia Handlowa InfoCredit 
wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2014-2015 miały każdego roku ponad 
pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału 
własnego była dodatnia. W grudniu 2016 r. znalazła 5555 przedsiębiorstw branży 
handel, które spełniły te kryteria. Na podstawie tych danych sporządzony został 
ranking. Wynika z niego, że  firma Specjał rozwijała się na tyle dynamicznie, że 
zasługuje na tytuł Gepard Biznesu 2016.

Maciej Czerwiński 

GEPARD BIZNESU 2016  
DLA SPECJAŁU
Instytut Nowoczesnego Biznesu działający przy Magazynie Przed-
siębiorców „Europejska Firma” przyznał firmie Specjał tytuł Gepard 
Biznesu 2016.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 firm z całego kraju, które prezentowa-
ły swoje propozycje  z zakresu organizacji ślubu i wesela. Po raz kolejny wśród 
wystawców znalazł się rzeszowski oddział Grupy Kapitałowej Specjał. Uczestni-
czenie w tego rodzaju wydarzeniach wpisuje się w strategię działania i rozwoju 
GK Specjał, która chętnie angażuje się w inicjatywy wspierające sprzedaż. To już 
kolejne tego typu przedsięwzięcie, w którym GK Specjał bierze czynny udział,  
w celu wzmocnienia sprzedaży wybranej grupy asortymentu. 

Podczas tegorocznych Targów na stoisku numer 104 prezentowaliśmy specjalnie 
przygotowaną ofertę asortymentu alkoholowego. Spotkała się ona z wielkim zain-
teresowaniem ze strony zwiedzających. Zainteresowanych przyciągały atrakcyjne 
ceny i pakiety. Otrzymalismy wiele pozytywnych opinii na temat stoiska i oferty. 
Podczas targów rekomendowaliśmy następujących producentów:
•	 Pernord Ricard (marki: Wyborowa, Pan Tadeusz, Absolut),
•	 Polmos Bielsko Biała (marki: Ogiński, Norvegia),
•	 CEDC (marki Bols, Żubrówka),
•	 Brown-Forman (marka: Finlandia),
•	 TIM (marki: Panul, Oak View, Portada),
•	 MV POLAND (marka: Stumbras).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom targów za odwiedzenie naszego stoiska. 

Maciej Czerwiński 

SUKCES GK SPECJAŁ  
NA TARGACH ŚLUBNYCH
W styczniowy weekend 21-22 stycznia 2017 oddział rzeszowski 
Grupy Kapitałowej Specjał wziął udział w XI Podkarpackich Tar-
gach  Ślubnych „Wedding Day”. Targi odbyły się na Hali Widowisko-
wo-Sportowej „Podpromie” w Rzeszowie. Specjał  zaprezentował 
na nich swoją ofertę alkoholową. 

29-30 marca 2017 r.,  
Warszawa Hotel Hilton 
and Convention Centre 

Trade Briefing  
Grupy Kapitałowej Specjał  
(29.03.2017, godz. 14:10-17:40) 

Prelegentami w trakcie 
Retail Summit będą m.in.: 

   Krzysztof Tokarz 
   Prezes Zarządu 

  Marek Wesołowski 
  Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy 

więcej informacji:  
www.retail-conferences.com
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Nowy Rok  w Grupie Kapitałowej Specjał zaczął się od bardzo dalekich i egzotycznych 
podróży. Już 17 stycznia 2017 r. laureaci programu Łowcy Nagród wyruszyli w kierunku 
Tajlandii i Kambodży. Ponad tygodniowy pobyt należał do bardzo intensywnych.

Egzotyka na najwyższym poziomie 
Po długiej podróży całej grupie należał się solidny relaks. Dlatego pierwsze godziny 

pobytu w Tajlandii rozpoczęliśmy od lunchu w hotelu, spotkania konferencyjnego i ma-
sażu tajskiego w Świątyni Odpoczywającego Buddy Wat Pho. Natomiast wieczorem na 
wszystkich czekała powitalna kolacja w restauracji. Następny dzień rozpoczęliśmy od 
wyjazdu na zakupy na znany na całym świecie pływający bazar Damnoen Saduak. Po 
powrocie do Bangkoku rozpoczęliśmy zwiedzanie najważniejszych świątyń i zabytków. 
Jako pierwszy zobaczyliśmy Wielki Pałac Królewski, a kolejnym przystankiem było Wat 
Phra Kaew. Wieczorem odbyła się kolacja na pokładzie statku, a dodatkową atrakcją był 
pokaz taneczny. Podczas posiłku grupa odbyła rejs po rzece Chao Praya, który dostar-
czył wyjątkowych wrażeń. 

Następnego dnia grupa udała się na lotnisko, aby polecieć do Siam Reap w Kam-
bodży. Na początek pobytu zaplanowany był krótki tour po mieście, podczas którego 
można było zobaczyć najważniejsze miejsca kultu, w tym: Yeay Teap, Preah Ang Chek  
i Preah Ang Chorm. Po lunchu na grupę czekał statek przygotowany do żeglugi po je-
ziorze Tonle Sap. Rejs był okazją do zobaczenia pływającej wioski. Następnie uczestnicy 
zwiedzali farmę jedwabiu. Wieczorem odbyła się kolacja wraz z pokazem tańca Ap-
sra. Kolejnego dnia grupa odbyła całodzienną wycieczkę po najważniejszych zabytkach  
i atrakcjach Siam Reap. W programie tego dnia znalazło się m.in. Bayon Temple, Royal 
Enclosure, Phimeanakas, the Elephant Terrace, the Terrace of the Leper King, Południowa 
Brama Angkor Thom i Ta Prohm. Jednak najważniejszą atrakcją tego dnia była rowerowa 
wycieczka po Angkor Wat – to największa, najważniejsza i najbardziej znana świątynia  
w kompleksie Angkor. 

Szósty dzień pobytu upłynął w miejscowości Pattaya uznawanej za jeden z najgoręt-
szych kurortów wybrzeża Zatoki Tajlandzkiej. Ten najsłynniejszy region wypoczynkowy 
dostarczył grupie dobrej zabawy i relaksu. Ostatnie dni pobytu upłynęły pod znakiem 
odpoczynku i czerpania z wspaniałej pogody oraz urzekającego klimatu tego regionu 
Azji. Po pełnym wrażeń pobycie grupa wróciła do Polski 25 stycznia. 

Nie zwalniamy tempa 
Tymczasem w marcu odbyły się kolejne wyjazdy: weekendowy do Wiednia oraz na 

narty do włoskiego Andalo. Relacje z tych konferencji już w kolejnym kwartalniku.  
Z kolei na przełom maja i czerwca zaplanowana jest dalsza podróż, tym razem do Gru-
zji. Będzie to kolejny intensywny wyjazd obfitujący w dużą ilość zwiedzania, ale gwaran-
tujemy również relaks w Batumi. 

Jesienią kolejne kierunki 
Tymczasem trwa program lojalnościowy Zakupy Mistrzów. Jeszcze do 30 kwietnia 

br. dokonując zakupów w GK Specjał można zbierać punkty na wybrane przez siebie 
wyjazdy konferencyjne lub inne nagrody. Warto ostatnie tygodnie wykorzystać do 
zwiększenia puli punktów, bo jesienią czekają fantastyczne wyjazdy: Chiny, Minorka 
lub Bułgaria oraz Wilno. 

Patrycja Wilczyńska 

TRWAJą PODRóŻE LAUREATóW 
PROGRAMU ŁOWCY NAGRóD

TAJLANDIA I KAMBODŻA TO DOPIERO POCZąTEK

Od nowego roku ruszyły kolejne wyjazdy konferencyjne będące na-
grodami dla laureatów zakończonego programu lojalnościowego 
Łowcy Nagród. Wspólnie z Grupą Kapitałową Specjał podróżować bę-
dzie blisko 200 klientów. Wyjazdy wystartowały w styczniu 2017 r. Na 
początek laureaci wybrali się aż do Azji. 
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W związku z intensywnym rozwojem 
Grupy Kapitałowej Specjał podjęta została 
decyzja o zmianie lokalizacji oddziału Kra-
ków. Od 1 lutego aktualny jest adres: 32-002 
Kokotow, Kokotow 777A. Krakowski oddział 
dysponuje nowoczesnym magazynem logi-
stycznym z obsługą wysokiego składu.

Nowa lokalizacja to teren Parku Logi-

ODDZIAŁ KRAKóW ZMIENIŁ LOKALIZACJĘ
Od 1 lutego krakowski oddział Grupy Kapitałowej Specjał mieści się pod no-
wym adresem. Teraz oddział znajduje się w Kokotowie 777A.

Impreza organizowana jest z kilku powodów. Po pierwsze kultywujemy 
w ten sposób stare polskie tradycje, a właśnie w lutym przypada Dzień 
Handlowca (Dzień Pracownika Handlu). Po drugie jest to okazja do pod-
sumowania współpracy z naszymi najwierniejszymi partnerami bizneso-
wymi w minionym roku. Po trzecie wreszcie wydarzeniem tym rozpoczy-
namy cykliczną akcję lojalnościową Katalog Produktów 2017. 

Podczas oficjalnej części spotkania podziękowaliśmy serdecznie naszym 
najlepszym dostawcom,  a liderów branży FMCG szczególnie zaangażo-
wanych w nasze współdziałanie nagrodziliśmy statuetkami „Handlowiec 
Roku”. Bardzo miło było nam również wyróżnić najlepszych przedstawi-
cieli handlowych Specjału . W prestiżowym rankingu Specjału za 2016 rok 
Przedstawiciele Handlowi Oddziału Łódź zajęli zdecydowanie I miejsce. 
Indywidualnie zwyciężył Przemek Bartosik, przed Jackiem Sobczykiem, 
a w pierwszej dziesiątce znalazło się aż sześcioro naszych pracowników!

Paweł Stawiany

ŁóDZKI BAL:  
PODSUMOWANIE I POCZąTEK
W klubie Igraszka w Łodzi 17 lutego odbył się tradycyjny Bal Handlowca dla 
przedstawicieli producentów współpracujących z łódzkim oddziałem GK Specjał.

stycznego 7R, który był gospodarzem ŚDM 
odbywających się w 2016 roku. Park znajduje 
się tuż przy zjeździe z autostrady A4. Ponadto 
obok powstaje droga krajowa S7. Nowy maga-
zyn oddziału krakowskiego liczy 4 292 mkw., 
z których 494 mkw. to powierzchnia chłodni. 
Natomiast biura to dodatkowe 300 mkw. 

Decyzja o zmianie lokalizacji jest rezulta-

tem planu strategicznego rozwoju Grupy Ka-
pitałowej Specjał, który zakłada m.in. rozsze-
rzenie asortymentu i zwiększenie obrotów. 
Nowa lokalizacja przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności Grupy w regionie. 

Maciej Czerwiński 

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym a wszystkim dziękujemy za przybycie i wspaniałą zabawę
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Tym razem nowo przygotowana akcja również prowadzona będzie na bazie popular-
nych „zdrapek”. Mechanizm akcji oparto na poniższym założeniu: wydrap wyciskarkę 
lub zbierz 200 punktów i zgarnij akcesoria kuchenne Ambition. 

Jak wygrać?…To bardzo proste. Zrób zakupy za min. 10 zł, w tym kup 2 produkty 
promocyjne i odbierz zdrapkę ! Następnie usuń wierzchnią warstwę zdrapki i sprawdź, 
jaka informacja znajduje się pod nią. Jeżeli po zdrapaniu znajduje się informacja o treści: 
•	 „WYGRAŁEŚ WYCISKARKĘ” – oznacza to, iż bezpośrednio wygrałeś wyciskarkę 

wolnoobrotową ELDOM 
•	 „200 PUNKTÓW” – oznacza to, iż otrzymujesz 200 punktów
•	 „100 PUNKTÓW” – oznacza to, iż otrzymujesz 100 punktów 
•	 „50 PUNKTÓW” – oznacza to, iż otrzymujesz 50 punktów
•	 „25 PUNKTÓW” – oznacza to, iż otrzymujesz 25 punktów
•	 „5 PUNKTÓW” – oznacza to, iż otrzymujesz 5 punktów
•	 „BAW SIĘ DALEJ” – oznacza to, iż nie otrzymujesz punktów i nie wygrałeś nagrody. 

W przygotowanej akcji marketingowej uczestnicy Loterii Plus mieć będą ponad 2-krot-
nie większą szansę na wygranie atrakcyjnych nagród rzeczowych niż mieli dotychczas 
w loterii Zakupowy Szał. 

Wszystkich klientów sieci Nasz Sklep i LD Holding zachęcamy więc do czynnego 
udziału w przygotowanej akcji, dzięki której zwykłe, codzienne zakupy łączą w sobie 
element zabawy. 

Jan Sałata

LOTERIA PLUS W SKLEPACH SIECI NASZ 
SKLEP I LD HOLDING WYSTARTOWAŁA
Od 1 marca trwa akcja promocyjna Loteria Plus. To następczyni znanej i rozpoznawalnej niemalże w każ-
dym sklepie sieci Nasz Sklep i LD Holding akcji promocyjnej „Zakupowy Szał”. „Loteria Plus” trwać będzie 
do 30 czerwca 2017r. 

eHurtownia Specjał to rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę związaną ze składaniem zamówień  
i obsługą dokumentów. Działa całodobowo z dowolnego miejsca na świecie. Wielu klientów zna już naszą 
elektroniczną platformę handlową, nie wszyscy jednak wiedzą o wszystkich zaletach tego rozwiązania.

E-HURTOWNIA

Artur Hordyn
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WIADOMOŚCI HANDLOWE  
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 

W ostatnim wydaniu magazynu Wiadomości 
Handlowe na 38 stronie został opublikowany ob-
szerny wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Prezesem 
Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał. Rozmowa do-
tyczyła sytuacji w handlu w kontekście nowych 
regulacji prawnych i podatkowych, stanu zatrud-
nienia oraz rozwoju działalności.

W materiale Prezes GK Specjał potwierdził, że 
firma popiera projekt ustawy ograniczającej handel 
w niedziele i zaangażowała się w zbieranie podpi-
sów.  Prognozuje również, że w przypadku wejścia 
projektu ustawy w życie zyskają na tym właściciele 
małych, osiedlowych, polskich sklepów.  Przypusz-
cza również, że wpłynie to na rozwój konceptów 
franczyzowych, bo jak zauważa dla małych i śred-
nich przedsiębiorców franczyza jest atrakcyjną 
formą prowadzenia biznesu. W wywiadzie Prezes 
GK Specjał zasygnalizował, że zmiany w handlu 
dotykają również sfery zatrudnienia, gdzie coraz 
trudniej o utrzymanie dobrych i zaangażowanych 
pracowników. Ponadto zdradził jakimi przedsię-
biorstwami w kontekście przejęć zainteresowany 
jest Specjał. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE  
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 

Magazyn Wiadomości Handlowe zamieścił 
relację z XIX Międzynarodowych Targów Biznes 
Żywność Medycyna Auto Flota 2016 zorgani-
zowanych przez Grupę Kapitałową Specjał wraz  
z sieciami franczyzowymi Nasz Sklep i LD Hol-
ding. Jak czytamy w materiale w Targach wzięło 
udział ponad 220 wystawców, wśród których zna-
lazły się zarówno globalne marki jak i producen-
ci, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. W 
materiale wymieniono także laureatów wyróżnień 
przyznanych przez władze miasta i regionu oraz 
statuetek Złoty Specjał. 

PORADNIK HANDLOWCA  
GRUDZIEŃ 2016

W grudniowym wydaniu magazynu Poradnik 
Handlowca zamieszczono relację z XIX MIĘ-
DZYNARODOWYCH TARGÓW BIZNES ŻYW-
NOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA 2016 – or-
ganizowanych przez GK Specjał wraz z sieciami 
franczyzowymi. W materiale zrelacjonowano naj-
ważniejsze punkty w programie tegorocznych tar-
gów. Przede wszystkim napisano, iż w wydarzeniu 
udział wzięło ponad 220 wystawców, w gronie któ-
rych były również firmy z zagranicy. Jak czytamy 
w materiale zwiedzający mogli pooglądać nowości 
wziąć udział w degustacjach, pokazach, konferen-
cjach czy badaniach medycznych. Jedną z atrakcji 
była prezentacja drużyny siatkarzy Asseco Resovia 
Rzeszów, której oficjalnym sponsorem jest firma 
Specjał. Wspomniano również o wręczonych na-
grodach i wyróżnieniach. 

PORADNIK HANDLOWCA 
GRUDZIEŃ 2016

W magazynie czytamy o kolejnym  otwarciu  
w ramach sieci LD Holding. Nową 2000 placówkę 
w Polsce pod szyldem Livio uruchomiono w miej-
scowości Kruszewiec k. Opoczna. Sklep jest już 
czwartą placówką Państwa Stępniów z logo Livio. 
Na 160 mkw powierzchni znajduje się ponad 7 tys. 
pozycji  asortymentowych, w tym bardzo dobrze  
zaopatrzone działy: nabiałowy, warzywny i alko-
holowy. 

HANDEL 
GRUDZIEŃ 2016

Na łamach magazynu Handel zamieszczono 
relację z listopadowych Targów zorganizowanych 
przez Grupę Kapitałową Specjał oraz sieci fran-
czyzowe Nasz Sklep i LD Holding. Jak poinfor-
mowano w materiale na 7 tys. mkw zlokalizowani 
byli wystawcy z Polski, ale nie tylko. Wśród nich 
były zarówno globalne marki, jak i debiutanci. 
Jak czytamy w materiale, pierwszego dnia Targów 
wręczone zostały wyróżnienia przyznawane przez 
władze miasta i regionu oraz organizatora – GK 
Specjał. Zostały również nagrodzone najlepsze 
produkty, które otrzymały „Złote Medale” 

HANDEL
 GRUDZIEŃ 2016

W magazynie Handel opublikowana została 
zapowiedź branżowego wydarzenia odbywającego 
się pod nazwą Retail Summit 2017. Kongres odbę-
dzie się w marcu przyszłego roku w Warszawie. Jak 
zapowiadają organizatorzy będzie to najbardziej 
reprezentatywne spotkanie polskiego sektora han-
dlu i FMCG. W zapowiedzi czytamy, iż w gronie 
prelegentów będzie Krzysztof Tokarz, Prezes za-
rządu Grupy Kapitałowej Specjał.   

HANDEL
GRUDZIEŃ 2016

W dziale Kronika 2016 zamieszczono mate-
riał będący podsumowaniem mijającego roku 
oraz swego rodzaju próbą prognozy na kolejne 12 
miesięcy. W artykule na temat szans i zagrożeń  
w handlu w przyszłym roku wypowiedzieli się 
przedstawiciele branży. W gronie ekspertów znalazł 
się Krzysztof Tokarz, Prezes zarządu Grupy Kapita-
łowej Specjał.  Prezes zaznaczył, że w ciągu ostat-
niego roku udało się poszerzyć ofertę we wszystkich 
oddziałach, natomiast jeżeli chodzi o rozwój sieci 
franczyzowych to w dalszym ciągu kontynuowane 
jest otwieranie nowych placówek pod szyldami na-
leżącymi do sieci Nasz Sklep czy LD Holding. 

ŻYCIE HANDLOWE 
GRUDZIEŃ 2016 

W dziale aktualności w magazynie Życie Han-
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dlowe zamieszczono materiał dotyczący rozwoju 
twardej franczyzy sieci Nasz Sklep. Jak czytamy  
w artykule ściśle określone zasady prowadzenia 
placówki nie zniechęcają detalistów do brandu 
Nasz Sklep.  Redakcja wymienia, że tylko w ostat-
nim czasie uruchomiono wiele placówek, z czego 
największą ilość w oddziale rzeszowskim. 

ŻYCIE HANDLOWE 
GRUDZIEŃ 2016 

Miesięcznik Życie Handlowe to kolejny maga-
zyn, który zamieścił relację z XIX MIĘDZYNA-
RODOWYCH TARGÓW BIZNES ŻYWNOŚĆ 
MEDYCYNA AUTO FLOTA 2016 – organizowa-
nych przez GK Specjał wraz z sieciami franczyzo-
wymi. W materiale zrelacjonowano najważniejsze 
punkty w programie tegorocznych targów. Przede 
wszystkim napisano, iż w wydarzeniu udział wzięli 
wystawcy z Polski oraz z zagranicy. Wspomniano 
również, że niesamowitą niespodzianką był udział 
siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów – drużyny, któ-
rej oficjalnym sponsorem jest w tym sezonie firma 
Specjał. 

ŻYCIE HANDLOWE 
GRUDZIEŃ 2016 

O drugim tysiącu sklepów pod szyldem Livio 
informuje Życie Handlowe. Jak czytamy w mate-
riale zamieszczonym na łamach miesięcznika pod 
koniec listopada łódzki oddział spółki LD Hol-
ding dwutysięczną placówkę w kraju. Sklep działa  
w formacie TOP i znajduje się w miejscowości 
Kruszewiec koło Opoczna. Placówka na 160 mkw. 
powierzchni oferuje ponad 7 tys. asortymentu,  
w tym szczególnie bogate działy nabiałowy, wa-
rzywny i alkoholowy. 

PORADNIK HANDLOWCA 
STYCZEŃ 2017

W magazynie Poradnik Handlowca zamiesz-
czono wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Prezesem 
Grupy Kapitałowej Specjał. Rozmowa dotyczyła 
Polskiej Sieci Handlowej NASZ SKLEP, wchodzą-
cej w skład GK Specjał. Poruszono tematy dotyczą-
ce relacji pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzo-
dawcą. W wywiadzie Prezes GK Specjał wyjaśniał 
założenia dotyczące funkcjonowania franczyzy 
oraz współpracy z właścicielami sklepów. Rozmo-
wa była również okazją do opowiedzenia o planach 
rozwoju sieci.  

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
STYCZEŃ 2017

W magazynie Wiadomości Handlowe opubli-
kowano sondę, w której eksperci wypowiadają 
się na temat prognoz na najbliższe 12 miesięcy.  
W gronie rozmówców znalazł się Krzysztof Tokarz, 
Prezes Grupy Kapitałowej Specjał. Jak zapowie-

dział, w 2017 roku dla firmy Specjał najważniejszy 
będzie rozwój części detalicznej, w szczególności  
w kwestii „utwardzenia” franczyzy. Dążeniem 
firmy jest zwiększenie udziału twardej franczyzy 
w sieciach franczyzowych pod szyldami „Livio”  
i „Delikatesy Premium”. 

PORTALSPOŻYWCZY.PL 
STYCZEŃ 2017 

Na branżowym serwisie portalspozywczy.pl zo-
stał opublikowany materiał z udziałem Krzysztofa 
Tokarza, Prezesa Grupy Kapitałowej Specjał. Arty-
kuł dotyczy polityki firmy prowadzonej w zakre-
sie szkolenia kadr. Z materiału dowiadujemy się, 
że firma zamierza nie tylko kontynuować politykę 
szkoleniową, ale ją zintensyfikować. Kursy i szko-
lenia prowadzone w GK Specjał dotyczą nie tylko 
handlu czy negocjacji, ale również prawa pracy. 

PLUSHR.PL 
STYCZEŃ 2017

Na portalu plushr.pl zamieszczono obszerny 
artykuł poświęcony działaniom podejmowanym 
w GK Specjał w kontekście rozwoju pracowników. 
W materiale Krzysztof Tokarz, Prezes Grupy Kapi-
tałowej Specjał informuję, że zatrudnieni są cen-
nym kapitałem firmy. Doceniając zaangażowanie 
i wkład pracowników firma konsekwentnie reali-
zuje cykle szkoleń mające na celu podnoszenie ich 
kompetencji, ale również zadowolenie z zatrudnie-
nia w GK Specjał.  

HANDELEXTRA.PL
 STYCZEŃ 2017 

Na portalu handelextra.pl zamieszczono in-
formację dotyczącą zmiany lokalizacji Oddziału 
Kraków. W materiale redakcja informuję, że kra-
kowski oddział będzie dysponował nowoczesnym 
magazynem logistycznym z obsługą wysokiego 
składu. Nowa lokalizacja została zaplanowana na 
terenie Parku Logistycznego 7R, który znajduje się 
przy zjeździe z autostrady A4. W artykule podano 
również najnowszy adres oddziału. 

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
STYCZEŃ 2017 

Na serwisie wiadomoscihandlowe.pl opubliko-
wano materiał informujący o nowej lokalizacji od-
działu Kraków, który został przeniesiony do miej-
scowości Kotów. Jak czytamy w artykule w związku 
z intensywnym rozwojem Grupy Kapitałowej Spe-
cjał, podjęta została decyzja o zmianie lokalizacji 
oddziału Kraków. Od 1 lutego aktualny jest nowy 
adres: 32-002 Kokotow, Kokotow 777A. Krakowski 
oddział dysponuje nowoczesnym magazynem lo-
gistycznym z obsługą wysokiego składu.

Patrycja Wilczyńska  
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Jako pierwszy uruchomiony został sklep 
w Zabrzu. Placówka przeszła gruntowny re-
mont.  Została powiększona i na nowo wy-
posażona. Dało to możliwość poszerzenia 
asortymentu, w szczególności produktów 
świeżych.

Kolejny sklep ruszył w oddziale gdańskim 
w Wejherowie. Na powierzchni 400 mkw. zo-
stały wdrożone  planogramy ułożenia asorty-
mentu z podziałem na grupy asortymentowe. 
Zdecydowanie polepszyło to wizerunek skle-
pu i łatwość odnalezienia  produktów przez 
klientów. Sklep może się teraz pochwalić 
ekspozycją i sprzedażą warzyw oraz owoców, 
ale także doskonałym stoiskiem mięsno - 
wędliniarskim, co sprzyja prezentacji oferty.  
Z okazji otwarcia zostały przygotowane 
atrakcyjne promocje i degustacje, a klienci 
licznie dopisali.   

 Oddział Wrocław  również nie daje  
o sobie zapomnieć. Zgodnie z planowanym 
terminem otworzyliśmy wspólnie z Dariu-
szem Wasyliszynem kolejne Delikatesy Pre-
mium  w Szybowicach. To już piąta jednostka  
w takim formacie uruchomiona z tym part-
nerem. Warto powiedzieć, że sklep, jak rów-
nież poprzednio otwarte placówki, przeszedł 
generalny remont z wdrożeniem standardów 
wyposażenia obowiązujących w sieci Deli-
katesy Premium. Podobnie jak w przypadku 
innych placówek w dniu otwarcia zostały 
przygotowane różne atrakcje dla klientów – 
konkursy i promocje cenowe.

W miejscowości Kozłów w oddziale kra-
kowskim  ruszył sklep, który  po rozbudowie  
posiada  250 mkw. powierzchni sprzedażo-
wej. Postawiono tu na różnorodność i duży 
wybór asortymentu z każdej grupy towaro-
wej. Dlatego śmiało można powiedzieć, że 
w pobliżu nie ma tak dobrze zaopatrzonego 
sklepu. Klienci kupią w nim prawie wszystko,  
poczynając od produktów świeżych, których 
wybór i jakość  postawiono na pierwszym 
miejscu, a zakończywszy na produktach 
do domu i kuchni. Efektem wspólnej pracy   
i  zaangażowania przy otwarciu były  tłumy 
klientów,  którzy nie kryli zadowolenia. 

W oddziale Rzeszów z początkiem roku 
otwarto w Nowej Dębie Delikatesy Premium, 
których właścicielem jest Dariusz Wolak.  
Sklep przeszedł generalny remont wnętrza. 

Z kolei na zewnątrz została zastosowana 
nowoczesna wizualizacja dedykowana temu 
formatowi sieci. W placówce wdrożono 
wszystkie standardy Delikatesów Premium, 
a ponadto  przygotowano duże profesjonalne  
stoisko mięsno-wędliniarskie oraz piekarni-
cze z piecem do wypieku świeżego pieczywa.

Ponadto sklepem otwartym w tym roku 
były Delikatesy Premium w Brzyskiej Woli. 
Jednostka w tym formacie jest już kolejnym 
sklepem Gminnej Spółdzielni w Leżajsku 
uruchamianym właśnie pod tym brandem. 
Placówka o powierzchni około 200 mkw. 
powstała z powiększenia  dawnego sklepu 
liczącego około 70 mkw. Stworzono także 
wygodny parking dla  klientów.

Warto dodać, że w tym samym czasie  
przeprowadziliśmy  remodelling sklepu GS 
Leżajsk w miejscowości  Dębno w formacie 
Nasz Sklep. Wprowadzono nowe regały,  sa-
moobsługę oraz układ towaru z podziałem 
na grupy asortymentowe. 

Z kolei w Lublinie przy ul. Harnasie ruszy-
ły Delikatesy Premium pani Klaudii Tuzim-
skiej. Sklep  został  urządzony  i wyposażony  
zgodnie ze standardami sieci, jak również 
zaopatrzony w asortyment,  który jest do-
pasowany do potrzeb lokalnej społeczności. 
Dzięki nowoczesnej wizualizacji zewnętrznej  
lokal wyraźnie wyróżnia się  wśród konku-
rencji.

W tym samym czasie z Gminną Spół-
dzielnią w Zakrzówku została uruchomiona 
placówka  pod szyldem  Delikatesy  Sezam. 
Sklep o powierzchni około 100 mkw. prze-
szedł  remodelling,  dzięki któremu został 
przekształcony w obiekt samoobsługowy.  
Klienci  docenili  zmiany,  dzięki którym  
swobodnie mogą się poruszać po sklepie  
i z przyjemnością dokonywać zakupów.

Natomiast w miejscowości Szczebrzeszyn  
z wieloletnią klientką sieć uruchomiła ko-
lejny sklep w formacie Nasz Sklep w nowym 
designie . Został on zaprojektowany i wypo-
sażony zgodnie z nowoczesnymi standarda-
mi, w związku z czym zapewnia klientom 
wygodę oraz komfort podczas codziennych 
zakupów.

Kamila Tarsa

UDANY POCZąTEK ROKU 
DLA DELIKATESóW PREMIUM
Pierwszy kwartał obfitował w otwarcia kolejnych placówek handlowych 
pod szyldem Delikatesy Premium.  Miały one miejsce w prawie każdym 
oddziale firmy.
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Dzięki współpracy z Asseco PSH Nasz 
Sklep umacnia wśród  klientów wizerunek 
solidnej i rzetelnej firmy. Ponadto daje swo-
im kontrahentom możliwość uczestnictwa 
w projekcie wspierającym drużynę, która 
stanowi dumę regionu nie tylko na terenie 
kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

Wizerunek naszej marki promowany jest 
na każdym spotkaniu drużyny. Wykorzysty-
wane jest nie tylko logo na koszulkach za-
wodników Asseco Resovii, ale i liczne banery 
reklamowe oraz balony promocyjne zloka-
lizowane w Hali Podpromie. Przyciągający 
wzrok element stanowi również ciekawa ani-
macja na banerach LED zlokalizowanych na 
bandach boiska. Wizerunek drużyny Asseco 
Resovia wykorzystaliśmy również w naszych 
materiałach promocyjnych dla kontrahen-
tów. Zawodnicy na stałe zagościli na naszych 
plakatach i kalendarzach na rok 2017.

W grudniu podczas meczu Asseco Reso-
vii z BBTS Bielsko-Białą z naszej inicjatywy 

PROMOCJE PSH NASZ SKLEP  
WSPóLNIE Z ASSECO
W decydującej fazie rozgrywek siatkarskiej Plus Ligi w sezonie 2016/2017 
drużyna Asseco Resovia Rzeszów, z którą ściśle wspólpracuje Polska Sieć 
Handlowa Nasz Sklep, zajmuje czołową pozycję w tabeli. Dotychczasowe 
mecze stały się doskonałą okazją do przeprowadzenia licznych akcji pro-
mujących markę sieci.

przygotowany został specjalny konkurs dla 
kibiców. Pięciu fanów rzeszowskiej drużyny 
miało okazję powalczyć o nagrody ufun-
dowane przez naszą firmę. Musieli się oni 
wykazać siatkarskimi umięjętnościami na 
najwyższym poziomie i skierować zagrywkę 
w określony punkt po drugiej stronie siatkar-
skiego boiska. Konkurs okazał się nie tylko 
świetną zabawą dla wszystkich zgromadzo-
nych w Halii Podpromie, ale i dostarczył spo-
rych emocji samym uczestnikom.

Kolejną akcję promocyjną przeprowadzo-
no w grudniu i styczniu. Podczas meczów 
rozgrywanych w Rzeszowie rozdawaliśmy 
karty naszego programu lojalnościowego Su-
per Profit. Wraz z kartą kibice otrzymywali 
4000 punktów przy zachowaniu wymogu 
rejestracji karty w terminie 7 dni. Następnie 
otrzymane punkty mogli oni wymienić na 
atrakcyjne nagrody dostępne w naszym kata-
logu. Akcja zakończyła się sporym sukcesem, 
gdyż w trakcie jej trwania wydano aż 1400 

Uczestnikami byli pracownicy z oddzia-
łów Warszawa, Leszno, Wrocław i Łódź. 
Głównym tematem szkoleń uczyniono nego-
cjacje handlowe, budowanie wartości firmy,  
a także techniki umiejętności komunikacyjnej 
z potencjalnym klientem. Osobą prowadzącą 
był Maciej Grzeszyk. Szkolenia były dosko-
nale zorganizowane pod każdym względem, 
co znacznie ułatwiło przyswajanie wiedzy. 
Trener swoją postawą zachęcał uczestników 

NASZ SKLEP INWESTUJE  
W KOMPETENCJE PRACOWNIKóW
Rozwój każdej firmy zależy od relacji z klientem. To on stanowi sens istnie-
nia każdego przedsiębiorstwa. W związku z tym w styczniu 2017 r. ruszyła 
pierwsza edycja szkoleń skierowanych do koordynatorów sieci Nasz Sklep. 

do aktywnego udziału, dzięki czemu czas 
szkolenia wykorzystany został najlepiej jak 
to było możliwe. Zajęcia wzbogacone były 
o fora dyskusyjne, testy wiedzy, a także ani-
macje. Koordynatorzy po odbytych szkole-
niach przede wszystkim wzmocnili wiarę we 
własne możliwości, a także zyskali konkret-
ne umiejętności skutecznego negocjowania 
umów z potencjalnymi franczyzobiorcami. 

Aleksandra Rybarkiewicz

kart, dzięki którym pula klientów PSH Nasz 
Sklep miała okazję znacznie się powiększyć.

Kacper Hadrian 
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Rok 2017 będzie stał pod znakiem zmian 
w projekcie Uniwersytetu Przedsiębiorczości.

Jedną z nich jest mocne ukierunkowanie 
na specjalistyczne stoiska sklepowe i rozwój 
zatrudnionych tam pracowników. Zespół 
Uniwersytetu opracowuje szereg poradni-
ków mających stanowić kwintesencję wie-
dzy w tym zakresie. Już w styczniu wspólnie  
z firmą Sokołów S.A. opracowaliśmy porad-
nik dotyczący ekspozycji i sprzedaży mięs na 
stoisku mięsno-wędliniarskim. Druga część 
poradnika ma się ukazać w marcu i będzie 
dotyczyła wędlin. 

Kolejne poradniki, jakie zamierzamy opra-
cować w tym roku, będą dotyczyły stoisk: 
owocowo-warzywnego i alkoholowego. To 
jednak dopiero początek tego,  co zaplano-
waliśmy dla Państwa na ten rok.

Po okresie wakacyjnym planujemy wpro-
wadzenie nowej formuły szkoleń. Pojawi się 

NOWY ROK – NOWE WYZWANIA!
UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

także system lojalnościowy dla uczestników 
Uniwersytetu, w którym zrealizowane kursy 
zamieniane będą na punkty, a te na atrakcyj-
ne nagrody.

Zachęcamy do udziału w naszym projekcie. 
Wszelkie informacje znajdą Państwo na stro-
nie internetowej http://www.upspecjal.pl i pod 
adresem mailowym kontakt@upspecjal.pl. 

Iwona Mądra

LD HOLDING WSPIERA 
FRANCZYZOBIORCóW

Właściciele sklepu „Gomak” Stefan i Re-
nata Wójcik podjęli decyzję o powiększeniu 
powierzchni placówki, jego remodellingu 
i wdrożeniu planogramów, czyli projektu 
znajdującego się w ofercie jaką proponuje 
franczyzobiorcom i wdraża w sklepach Livio 
firma LD Holding. Obecnie powierzchnia 
lokalu liczy 180 mkw., dzięki czemu klienci 
mają do dyspozycji 9 tys. produktów. Sklep 
znajduje się w miejscowości Godzianów 
k. Skierniewic i szybko stał się dla lokalnej 
społeczności miejscem robienia zakupów 
w prawdziwie komfortowych warunkach. 
Zmieniona aranżacja placówki i wdrożenie 
planogramów zapewniło funkcjonalne usta-
wienie i zagospodarowanie regałów z łatwym 
dostępem do bogatego asortymentu.

W styczniu podobny projekt zrealizo-
wano w sklepie Krystyny Okruch w miej-

Firma LD Holding wdraża u swoich franczyzobiorców nowoczesne rozwią-
zania. Przeprowadzany przez franczyzodawcę remodelling sklepów i re-
alizacja planogramów powodują, że placówki handlowe doskonale sobie 
radzą na trudnym rynku.

scowości Huta w Wielkopolsce. W liczącej 
80 mkw. powierzchni handlowej placówce  
Livio Express klienci mają dostęp nawet do   
4 tysięcy pozycji asortymentowych, zaś 
jakość oferty mięsa, wędlin oraz warzyw  
i owoców powoduje, że na trudnym i konku-
rencyjnym rynku sklep Krystyny Okruch nie 
ma sobie równych.

Także maleńkie Livio Express Roberta Mo-
rawca w Tarnowskich Górach przy ulicy Jana 
Opolskiego 12  nieźle sobie radzi z konku-
rencją. Mimo iż liczy sobie zaledwie 50 mkw. 
powierzchni handlowej i oferuje niespełna 
tysiąc produktów, to ich dobór, prezentacja 
i dostęp do półek sklepowych powodują, że 
cieszy się on dużym zainteresowaniem ze 
strony lokalnych klientów.

Mariusz Michalczyk
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CEZAL W ROLI LIDERA
Dla Krzysztofa Tokarza, prezesa GK Specjał zróżnicowanie 
oferty handlowej Grupy jest ważnym czynnikiem bezpie-
czeństwa biznesowego. Dlatego też obok obrotu produktami 
FMCG spore znaczenie firma przywiązuje do rozwoju innych 
form działalności.

Bernadetta Serednicka-Sternalska, 
Dyrektor Handlowy Cezal

U progu 1999 roku w wyniku procesów  
prywatyzacyjnych Specjał stał się właścicie-
lem Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecz-
nictwa Cezal w Rzeszowie. Powołana jeszcze 
zarządzeniem ministra zdrowia firma działa 
od roku 1953. Zwycięsko przeszła trudny dla 
wielu przedsiębiorstw państwowych okres 
transformacji, zaś przejście firmy w prywatne 
ręce  otworzyło przed nią nowe perspektywy 
rozwoju.

Cezal to kompleksowy dostawca sprzętu, 
mebli, materiałów, urządzeń medycznych, 
materiałów opatrunkowych, szkła laborato-
ryjnego, płynów infuzyjnych, produktów do 
żywienia do i poza jelitowego, środków kon-
trastowych, dezynfekcyjnych.

Rozwój w ramach GK Specjał

Wejście Cezalu w struktury Specjału po-
zwoliło firmie znacząco rozwinąć działal-
ność, która obejmuje zarówno sprzedaż hur-
tową, jak i detaliczną sprzętu i wyposażenia 
medycznego. – Pierwszym krokiem była mo-
dernizacja salonu sprzedaży, który z małego 
sklepu medycznego zamienił się w jeden z naj-
większych i najlepiej wyposażonych salonów  
w Polsce południowo-wschodniej. Ostatnio po 
17 latach działalności salon ten przeszedł ko-
lejną modernizację obejmującą zarówno for-
mę i organizację sprzedaży, jak i wizualizację. 
W dniu 15 lutego odbyło się uroczyste otwar-
cie tego salonu po remodellingu – opowiada 
Bernadetta Serednicka-Sternalska, dyrektor 
handlowa firmy.

Ten nowoczesny obiekt ma w swoim port-
folio szeroką i ciekawą ofertę materiałów zu-
żywalnych,  mebli i urządzeń medycznych, 
odzieży i obuwia medycznego, szeroką gamę 
kosmetyków, ziół, ciśnieniomierze, inhala-
tory, aparaty do bezdechu oraz inny asorty-
ment, który znajdować się powinien w pro-
fesjonalnym salonie medycznym. Są to pro-
dukty dostępne także dla osób fizycznych, ale 
przede wszystkim dla szeroko pojmowanej 
służby zdrowia: przychodni, szpitali, klinik. 

Dopasować ofertę do potrzeb

Ponieważ Cezal Rzeszów stał się szybko 
największym dostawcą tego typu sprzętu  
i wyposażenia na terenie Podkarpacia ko-
nieczne stało się zwiększenie liczby punk-
tów sprzedaży. W roku 2004 otwarty został 
kolejny salon medyczny przy ul. Zamko-
wej 13, którego aktualny adres to Zygmun-
towska 10. 

W kwietniu tego samego roku miało miej-
sce uruchomienie oddziału Cezalu  na Śląsku. 
Obecnie działa tam  hurtownia medyczna  
w Katowicach oraz sieć sklepów medycznych 
– dwa w Katowicach i po jednym w Bytomiu, 
Bielsku, Gliwicach i Tarnowskich Górach.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznic-
twa Cezal w ramach zawartych umów z NFZ 
realizuje wnioski na refundację środków 
pomocniczych i przedmiotów ortopedycz-
nych. Współuczestniczy także w organizacji 
corocznych Targów odbywających się jesie-
nią pod nazwą Biznes Żywność Medycyna 

Auto Flota, gdzie znaczący producenci i im-
porterzy prezentują swoją ofertę skierowaną 
do sektora publicznej i niepublicznej służby 
zdrowia.

Po 17 latach działalności w ramach GK 
Specjał rzeszowski Cezal wraz ze śląskim 
oddziałem może się pochwalić miesięcznymi 
obrotami rzędu ponad 2 milionów złotych. 
Biorąc zaś pod uwagę, że nie mamy tu do 
czynienia z produktami szybko rotującymi 
jak FMCG wynik taki należy uznać za bar-
dzo udany i świadczący o doskonałym dopa-
sowaniu oferty handlowej do zmieniających 
się potrzeb służby zdrowia i szerzej całego 
rynku. 

Bernadetta Serednicka-Sternalska 
Witold Nartowski
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Na tę okoliczność przybyło wielu zaproszonych gości. Oficjalne otwarcie rozpo-
częło się od tradycyjnego przecięcia wstęgi z udziałem Prezesa Krzysztofa Tokarza. 
Przestronne wnętrze i łatwy dostęp do asortymentu pozwoliły wszystkim zapro-
szonym gościom na zapoznanie się z szeroką gamą produktów najlepszych marek. 
Powiększenie salonu i ekspozycji jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 
bogatą ofertę wysokiej jakości produktów i związane z tym oczekiwania klientów.

Rzeszowski salon medyczny przy Boya-Żeleńskiego to profesjonalna i miła ob-
sługa oraz szeroki wybór asortymentu. Można tu nabyć ciśnieniomierze, inhalato-
ry, termometry, glukometry, środki dezynfekcyjne, środki opatrunkowe, rękawice, 
suplementy diety, kosmetyki, wagi medyczne, pieluchomajtki i środki pielęgnacyj-
ne, poduszki ortopedyczne, nawilżacze powietrza, wózki inwalidzkie, balkoniki, 
krzesła toaletowe, sprzęt firmy Beurer, termofory dla dzieci i dorosłych, a także 
wyposażenie gabinetów lekarskich, m.in. kozetki, stoliki zabiegowe, szafy lekarskie, 
biurka. 

W tym roku ofertę  salonu poszerzyliśmy o asortyment dla mamy i dziecka fir-
my Chicco, produkty do pielęgnacji dzieci Oillan przy skórze alergicznej, produkty 
zdrowej żywności, torby skórzane dla lekarzy i pielęgniarek.

W dniu otwarcia dietetyk  z Centrum Medycznego  Medyk prowadził  konsulta-
cje i pomiar tkanki tłuszczowej.  Jednocześnie już dziś planujemy takie spotkania  
i konsultacje w sklepie z dietetykiem w każdą drugą środę miesiąca. 

Zapraszamy do odwiedzania salonu Cezal, który czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 i w soboty od 08:00 do 14:00. Zakupy można 
również realizować poprzez sklep  internetowy cezal24.pl.

Jolanta Darłak 

OTWARCIE SALONU CEZAL  
PO REMODELLINGU

W połowie lutego w samo południe przy ul. Boya-Żeleńskiego 5  
w Rzeszowie odbyło się oficjalne otwarcie po remodelingu naj-
większego w południowo-wschodniej Polsce salonu medycznego. 

Postęp cywilizacyjny, siedzący tryb ży-
cia, brak czasu na relaks prowadzi do wielu 
zmian destrukcyjnych kręgosłupa, których 
konsekwencją może być postępująca nie-
pełnosprawność funkcjonalna. Najnowsze 
badania prowadzone w latach 2013-2016 
dowodzą, iż największą zdolność regenera-
cji nasz układ szkieletowy „przeprowadza”  
w pozycji leżącej w czasie snu. Okazuje się, iż 
ważna jest nie tyle pozycja spoczynku, co od-
powiednie ułożenie poszczególnych segmen-
tów kręgosłupa. Tradycyjna poduszka nie 
jest w stanie zapewnić prawidłowej pozycji 

PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKA

Coraz częściej słyszymy o szere-
gu chorób i kontuzji, które ata-
kują społeczeństwo. Wiele mówi 
się także o prawidłowym odży-
wianiu czy aktywności fizycznej. 
Czy jednak zdajemy sobie spra-
wę ze znaczenia odpowiedniej 
profilaktyki? 

ułożeniowej. By zapobiec pojawiającym się 
coraz częściej drętwieniu rąk, bólom karku, 
a nawet migreną należy sięgnąć po poduszkę 
ortopedyczną. Prawidłowo dobrana podusz-
ka umożliwia odpowiednie ułożenie odcinka 
szyjnego kręgosłupa, tym samym doprowa-
dzi do prawidłowego ustawienia innych jego 
części zarówno podczas leżenia na boku, 
brzuchu, jak i na plecach. W konsekwencji 
zminimalizować można objawy wywoływa-
ne przez nieprawidłową pozycję. 

Zapewnienie odpowiedniej profilaktyki 
podczas snu jest szczególnie trudne w przy-
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Warsztaty kierowników sklepów 
własnych 

W dniach 10-11 stycznia 2017 r. w Rzeszo-
wie odbyło się kwartalne spotkanie kierow-
ników sklepów własnych, podczas którego 
wszyscy uczestnicy mieli okazję odbyć serię 
warsztatów z takich tematów jak: równoważ-
ny czas pracy, zarządzanie personelem, trud-
ne rozmowy personalne oraz zasady obsługi 
klientów. Dodatkowo podczas warsztatów 
każdy z kierowników miał okazję wymienić 
się doświadczeniem z pozostałymi uczestni-
kami. Kolejne spotkanie już w kwietniu.

Szkolenia z negocjacji i technik 
sprzedaży dla koordynatorów i 
przedstawicieli handlowych

13 stycznia 2017 r. rozpoczął się nowy cykl 
szkoleń z negocjacji i technik sprzedaży dla 
koordynatorów oraz przedstawicieli handlo-
wych GK Specjał. Szkolenia mają charakter 
warsztatowy, zatem mocny nacisk położony 
jest na wiedzę praktyczną. Główne obszary, 
nad którymi pracują uczestnicy to: budowa-
nie relacji z klientem, reakcje na zastrzeżenia 
oraz prowadzenie negocjacji sprzedażowych 
zgodnie z założoną strategią. Szkolenia od-
bywają się na terenie całego kraju (Rzeszów, 
Kraków, Wrocław, Pruszcz Gdański, Łódź, 

SZKOLENIA DLA KAŻDEGO

GK Specjał rozwija system szkoleń dla różnych grup pracowniczych. Tylko 
w styczniu odbyły się, bądź rozpoczęły szkolenia obejmujące bardzo zróż-
nicowaną problematykę.

Tomaszów Lubelski). Prowadzi je trener 
praktyk z 20 letnim doświadczeniem tre-
nerskim. Autor wielu publikacji, artykułów 
oraz projektów szkoleniowych w zakresie 
zarządzania, sprzedaży, negocjacji zakupo-
wych oraz sprzedażowych. Wszyscy uczest-
nicy bardzo wysoko ocenili poziom szkoleń, 
zauważając znaczący przyrost potrzebnej im 
wiedzy. Cykl takich szkoleń potrwa do kwiet-
nia tego roku.

Środowe podwieczorki z Excelem
Od stycznia 2017 r. w Rzeszowie rozpo-

częły się szkolenia z obsługi programu MS 
Excel dla pracowników GK Specjał. Program 
szkoleń dostosowany jest do potrzeb uczest-
ników w taki sposób, aby tematy poruszane 
na szkoleniach były jak najbardziej dopaso-
wane do wykonywanych przez pracowników 
zadań. Szkolenia odbywają się w Rzeszowie 
w środy od godziny 16:30 do godziny 18:00. 
Prowadzone są przez certyfikowanego tre-
nera Microsoft (Microsoft Certified Trainer, 
Microsoft Office Specialist). 

Wszyscy zainteresowani udziałem w szko-
leniach proszeni są o bezpośredni kontakt  
z Michałem Kaniosem (email: michal.ka-
nios@specjal.com.pl)

Michał Kanios 

padku osób chorych, które zmagają się ze 
schorzeniami w pozycji leżącej. Tu naprzeciw 
wychodzą producenci materaców przeciwo-
dleżynowych. 

Dobór odpowiedniego materaca również 
jest nie lada wyzwaniem. Musi on zapewnić 
pacjentom nie tylko komfort, ale także ma 
zapobiec tworzeniu się ciężkich odleżyn. Te 
specjalistyczne materace dają wygodę nie tyl-
ko pacjentom, ale także rodzinie. Dzięki nim 
może się ona skupić na pomocy w walce ze 
schorzeniem, a nie jego skutkami ubocznymi.  
Zadbanie o prawidłową profilaktykę apa-

ratu ruchu wpływa nie tylko na naszą efek-
tywność w życiu codziennym, ale także daje 
możliwość zachowania aktywności fizycznej. 
Nie jest przesadą stwierdzenie, iż XXI wiek 
zakwalifikował schorzenia kręgosłupa jako 
chorobę cywilizacyjną. Zatem nie warto cze-
kać, aż kontuzje czy choroby zaatakują i do-
prowadzą aparat szkieletowy do destrukcji, 
na którą nie będziesz już miał wpływu. Póki 
jesteś w formie, wszystko zależy od Ciebie.

Nasze sklepy  medyczne wyposażone są 
nie tylko w profesjonalny asortyment, ale 
również w wykwalifikowaną kadrę. Służymy 

pomocą każdemu indywidualnie. Odwiedź 
nasz punkt, a w razie wątpliwości zadzwoń. 
Twój organizm, Twoje zdrowie to nie tylko 
Twoja sprawa. Wyprzedź schorzenie nim ono 
dopadnie Ciebie i Twoich bliskich. 

Małgorzata Bizoń
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Szkolenia dla wszystkich
Dbałość o rozwój kadry wynika również 

z faktu, iż rynek pracy należy obecnie do 
pracowników. A ci niemal na równi z mo-
tywacją finansową traktują rozwój osobisty 
i możliwość szkoleń jakie oferuje im firma. 
Odpowiedzią na taką tendencję jest polity-
ka szkoleniowa w GK Specjał realizowana 
od kilku lat, ale w ostatnim czasie w nowej, 
zintensyfikowanej formie. Szkolenia pracow-
ników w GK Specjał to stała praktyka. Kursy 
wewnętrzne nie są tutaj nowym trendem, 
wymuszonym przez sytuację na rynku pracy. 
Jednak w ostatnich latach firma powiększy-
ła skalę działań związanych z edukacją pra-
cowników oraz wdrożyła własne narzędzie 
e-learningowe. – Przyjęliśmy w tej dziedzinie 
nowy kierunek rozwoju. Nie koncentrujemy 
się na szkoleniach dedykowanych tylko wybra-
nym grupom pracowników. Szkoleniami ade-
kwatnie do zajmowanego stanowiska i dzie-
dziny objęci są wszyscy pracownicy. A mamy 
ich obecnie ponad 5 740 osób w całej Polsce w 
różnych branżach – FMCG, medycznej, ochro-
niarskiej czy finansowej – mówi Krzysztof To-
karz, prezes zarządu GK Specjał.

Tylko w zeszłym roku udział w szkole-
niach wewnętrznych wzięło 1000 osób. Cy-
klicznie przeprowadzane są również audyty 
badające zapotrzebowanie pracowników na 
nowe szkolenia.

Pracownicy świadomi swoich praw 
Firma dba również, aby pracownicy mieli 

pełną wiedzę i świadomość przysługujących 

GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ 
INWESTUJE W PRACOWNIKóW
Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał podkreśla, że kompetentni i zmotywowani ludzie są tym, co w obec-
nych czasach jest dla firmy najcenniejszym kapitałem. I dlatego warto inwestować w kadry poprzez regularnie 
prowadzone szkolenia i kursy oraz platformę e-learningową Uniwersytet Przedsiębiorczości. 

im praw pracowniczych. Nie jest to prakty-
ka stosowana we wszystkich przedsiębior-
stwach. Na kursach przekazywana jest wie-
dza dotyczącą praktycznych aspektów prawa 
pracy, w szczególności przestrzegania czasu 
pełnienia obowiązków zawodowych. – Wie-
my, że świadomość respektowania i docenia-
nia przez firmę praw pracowniczych wpływa 
na motywację i lojalność kadry. Poza tym przy 
tak dużej skali zatrudnienia chcemy, aby świa-
domi pracownicy sami eliminowali możliwość 
wystąpienia ewentualnych nadużyć w tym za-
kresie – komentuje Halina Pączka Dyrektor 
działu personalnego GK Specjał. Realizowa-
ne jest szkolenie wszystkich menagerów od-
powiedzialnych za podległych pracowników 
pod kątem prawa pracy.

90 procent pracowników korzysta  
z e-learningu 

W 2015 roku firma uruchomiła platformę 
e-learningową Uniwersytet Przedsiębiorczo-
ści, z której korzystają zarówno kadra jak  
i klienci firmy. Narzędzie zostało wyposa-
żone w szereg szkoleń dostosowanych do 
potrzeb różnych grup pracowników. To 
ogromna baza wiedzy. Szkolenia dotyczą 
zagadnień związanych z komunikacją, nego-
cjacjami handlowymi, technikami sprzedaży, 
zarządzeniem personelem i obsługą klienta. 
Wybrane szkolenia są dedykowane konkret-
nym pracownikom, dzięki temu realizowane 
przez nich kursy odpowiadają faktycznym 
potrzebom. Kursy kończą się testami wery-
fikującymi przyswojoną wiedzę.

 

Kompetencje miękkie równie ważne 
W GK Specjał dużą uwagę przykłada się 

również do często niedocenianych umie-
jętności „miękkich”. Dotyczą one przede 
wszystkim zarządzania własną osobą, działań 
motywacyjnych oraz umiejętności interper-
sonalnych. Z doświadczenia  wiadomo, że te 
pozornie mniej istotne umiejętności jak np. 
komunikacja interpersonalna, kreatywność, 
umiejętność pracy w grupie czy zarządzania 
czasem mają kolosalny wpływ na jakość i 
skuteczność pracy. Właśnie dlatego znaczna 
część szkoleń e-learningowych dotyczy tych 
właśnie kompetencji miękkich.  – Co więcej 
mamy świadomość, że proces kształtowania 
umiejętności „miękkich” jest nieco trudniejszy 
i bardziej złożony niż kompetencji „twardych”, 
wymiernych. Dlatego w tego typu szkoleniach 
uczestniczy dominująca część naszych pra-
cowników zajmujących stanowiska na róż-
nych szczeblach – wyjaśnia Krzysztof Tokarz, 
prezes zarządu GK Specjał.

Na najbliższe 12 miesięcy w firmie został 
przygotowany całoroczny plan szkoleń. Ob-
jęci nim zostaną zarówno nowi, jak i obecni 
pracownicy. W budżecie zostały zaplanowa-
ne również środki finansowe na opracowanie 
nowych szkoleń według zdefiniowanego za-
potrzebowania.

Maciej Czerwiński
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DARIUSZ SAMORAJCZYK 
Kierownik Zespołu Inwentaryzacyjnego z Działu Kontrolingu. Jest człowiekiem, który ma mnóstwo 
energii i zapału do życia. Nie cierpi nudy. Dobrze radzi sobie w sytuacjach wymagajacych zachowa-
nia zimnej krwi. Lubi podejmować wyzwania. W pracy zaangażowany w każde powierzone zadanie, 
które stara się wykonać jak najlepiej. Wyrozumiały, lecz także stanowczy, wymagający zarówno wobec 
siebie, jak i innych.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK 
Przedstawiciel handlowy Specjał O/Łódź. Wiek -35 lat. Pracuje u nas nieprzerwanie od momentu 
ukończenia studiów. Najlepszy PH w Polsce wg rankingu Specjału w 2016 roku (zwyciężał w prawie 
każdym miesiącu). Prywatnie mąż Karoliny, ojciec Mai i Adama. Pasja: football.  W tej dziedzinie rów-
nież jest zdobywcą wielu nagród dla najskuteczniejszego strzelca. Przemek to zdecydowanie najlepszy 
piłkarz wśród przedstawicieli handlowych oraz najlepszy przedstawiciel handlowy wśród piłkarzy!

MONIKA MARTYNIAK 
Pracuje w GK Specjał w dziale marki własnej od czerwca 2013 roku. Jako osoba doświadczona bardzo 
szybko odnalazła się w nowej pracy. Powierzone jej obowiązki zawsze wykonuje z dużym zaangażo-
waniem i sumiennością.
Jest osobą otwartą i komunikatywną, chętną do pomocy. To powoduje, że jest lubiana w zespole i przez 
osoby z nią współpracujące. Na Monikę można liczyć …

ludzie kwartału

Celem i sposobem intensyfikacji działań de-
dykowanych pracownikom jest przede wszyst-
kim tworzenie okazji do wspólnych spotkań 
„po godzinach” i bliższego poznania się. 

Odrobina rywalizacji 
Od wakacji w GK Specjał rozpoczęliśmy 

regularną grę w kręgle. Liczne spotkania  
wyłoniły ukryte talenty. Osoby początkujące 
mogły trenować pod bacznym okiem kole-
gi Mateusza. To doświadczony gracz, który 
jednak co niektórym daje fory w trakcie gry.  
W integracji uczestniczą osoby z różnych 
działów, co w konsekwencji przyczynia się 
do poznania zarówno nowych kolegów, jak  
i charakteru ich pracy oraz pełnionych funk-
cji w firmie. Ponieważ forma naszych graczy 
jest coraz lepsza, w marcu zostanie rozegrany  

ROZRYWKA I WSPóLNE WYJAZDY, 
CZYLI INTEGRACJA W GK SPECJAŁ

turniej w kręgle, na który już teraz zapraszamy.

Wiosenna wycieczka do Lwowa 
W drugiej połowie maja 2017 roku nasza 

firma zaprasza do udziału w organizowanej 
dla pracowników GK Specjał wycieczce do 
Lwowa. Tym razem będzie to propozycja 
weekendowa (sobota/niedziela) z noclegiem 
we Lwowie, bądź w miejscowości Żółkiew 
(oddalonej ok. 15 km od Lwowa). Wycieczka 
będzie w większości finansowana przez firmę, 
za niewielką dopłatą pracownika. Szczegóło-
we informacje dostępne w Biurze Zarządu.

Coś dla fanów sportowych emocji 
Zapraszamy także do uczestnictwa w po-

zostałych formach integracji takich jak: me-
cze siatkówki męskiej, kobiecej, koszykówki. 

Mecze drużyn sponsorowanych przez GK 
Specjał dostarczają niesamowitych emocji  
i wrażeń. O kolejnych meczach informujemy 
na bieżąco. Zapraszamy do zgłaszania swoje-
go uczestnictwa. 

Wraz z nadchodzącą wiosną ruszymy ze 
spotkaniami na świeżym powietrzu. Z pew-
nością znajdą się propozycje dla entuzjastów 
sportów, których w naszej firmie nie brakuje. 

Zapewniamy dawkę pozytywnych emocji 
oraz świetną zabawę!!!!

Sylwia Bałchan

W sierpniu zeszłego roku w GK Specjał ruszył projekt Integracja. Od tego czasu 
firma podejmuje coraz więcej inicjatyw specjalnie dla swoich pracowników. 
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Avignon, Barcelona, Costa Brava czy Paryż to miejsca, które będą mieli okazję zobaczyć 
uczestnicy firmowej wycieczki. Wyjazd odbędzie się w terminie 10-20 czerwca 2017 roku. Wy-
cieczka będzie pełna wrażeń, bowiem firma dla uczestników zaplanowała szereg atrakcji. 

W drodze na słoneczne południe Europy zwiedzimy piękne Avignon. Na Costa Brava cze-
kać na nas będzie relaks we wspaniałym hotelu z basenem. Tam przez kilka dni będziemy się 
rozkoszować słońcem i morskim klimatem. W trakcie pobytu w Hiszpanii odwiedzimy stolicę 
Katalonii – Barcelonę. W programie zwiedzania są najważniejsze zabytki, w tym Sagrada Fa-
milia. Będzie także okazja do zobaczenia klasztoru Monserrat.  Z kolei w drodze powrotnej 
zatrzymamy się na zwiedzanie francuskiej stolicy – Paryża. Zdecydowaną większość kosztu 
wyjazdu pokrywa firma. Dla pracownika udział w 10 dniowym wyjeździe to zaledwie 500 zł.

Ogromne zainteresowanie wśród pracowników
Od momentu ogłoszenia organizacji wyjazdu do Biura Zarządu spłynęło kilkaset zgłoszeń 

do udziału w wycieczce. Pracownikom spodobał się program wyjazdu, ale również wyjątkowo 
korzystne finansowo warunki udziału. Niestety za względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie 
wszyscy chętni będą mogli z nami pojechać do Hiszpanii. Niemniej jednak już dziś możemy 
zapowiedzieć, że wkrótce planujemy kolejne wyjazdy. 

Patrycja Wilczyńska
Małgorzata Ożóg

W CZERWCU FIRMOWA WYCIECZKA  
DO HISZPANII !!!
Relaks, południowe słońce, wspaniała atmosfera – tak zapowiada się integracyjna wycieczka do 
Hiszpanii. GK Specjał w czerwcu 2017 r. specjalnie dla pracowników organizuje 10 dniowy wyjazd 
na Costa Brava.  Wycieczkowicze zwiedzą również wspaniałe francuskie miasta. 

Na najmłodszych czeka konkurs plastyczny pt. „Mój tata, moja mama pracuje  
w GK Specjał”. Mogą w nim wziąć udział dzieci pracowników wszystkich spółek Gru-
py Kapitałowej Specjał. Technika wykonania prac jest dowolna. Liczy się kreatywność  
i zdolności artystyczne. Nagrody będą przyznawane w kilku kategoriach wiekowych. 

Natomiast pracowników zachęcamy do udziału w fotograficznym konkursie pt.: 
„Moje pasje”. Tu liczy się pomysł na ujęcie w obiektywie swoich pasji czy hobby.  
Zdjęcia prosimy dostarczać do Sekretariatu Biura Zarządu pocztą, e-mailem lub 
osobiście na nośniku cyfrowym. 

Obydwa konkursy trwają do dnia 15 czerwca 2017 roku. Wtedy mija termin na 
nadsyłanie prac i zdjęć. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace plastycz-
ne można przekazywać do Kierowników działów/Oddziałów, wysyłać pocztą lub 
osobiście złożyć  w Biurze Zarządu. Zdjęcia w dowolnej formie należy przesyłać 
mailowo na adres malgorzata.ozog@specjal.com.pl lub przekazać osobiście na no-
śnikach elektronicznych albo wywołane. Szczegóły i regulamin dostępne na stronie  
www.specjal.com.pl oraz w Biurze Zarządu. 

Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata Ożóg 

W GK SPECJAŁ RUSZAJą KONKURSY  
DLA PRACOWNIKóW I ICH DZIECI
Zapraszamy do udziału w nowych inicjatywach organizowanych przez GK Specjał. Tym razem  
to konkursy – dla pracowników i ich pociech. Do udziału zachęcamy wszystkich chętnych. Warto, 
bo nagrodzeni otrzymają wspaniałe nagrody. Łączna pula nagród wynosi 3 000 zł, dla każdego 
uczestnika upominek.
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Zgłoś się do konkursu! 
Pracę prześlij na :

malgorzata.ozog@specjal.com.pl  
lub dostarcz do Biura Zarządu.
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Nasze Pasje

MARZENIE

Łukasz Biduś ma 34 lata i od maja 2014 
roku zatrudniony jest w Agencji Ochrony 
Specjał. Od marca ubiegłego roku  jest kie-
rownikiem obiektu w Tarnowie. Zaintereso-
wania ma różnorodne. To przede wszystkim 
historia, a w szczególności ta dotycząca II 
wojny światowej. W wolnych chwilach lubi 
majsterkować. Tworzy różnego rodzaju po-
moce dydaktyczne i zabawki. Te ostatnie  
z myślą o 14-miesięcznym synku. Pan Łu-
kasz lubi również czytać dobre książki, ale i 
sam często sięga po pióro. Przelewa na papier 
swoje myśli, spostrzeżenia i obserwacje. Czę-
stokroć nadaje im kształt opowiadań. Frag-
ment jednego z nich zatytułowanego “Krąg 
miłości” prezentujemy obok.

Sebastian Katlewski 

Historia, literatura, a przede wszystkim 14-miesięczny synek. 
Dla Łukasza Bidusia, pracownika Agencji Ochrony Specjał, to 
trzy najważniejsze sprawy, które się z sobą nierozerwalnie łączą.

Marzenie
Słońce pomalutku wschodziło. Na niebie witało je kilka pierzastych chmurek. Zapo-

wiadał się piękny dzień. Małe miasteczko jeszcze spało, nawet kogucik Julek nie obudził 
się jeszcze by zapiać swoje wesołe, codzienne kukuryku. Ale w jednym, małym domku 
wszystko już działało jak powinno: czajnik piszczał, że woda na kawę gotowa, w piecu 
piekły się ostatnie ciasteczka owsiane, bo inne były już spakowane w piękne pudełeczka. 
Było ich bardzo dużo bo dla nikogo dziś nie mogło ich zabraknąć. 

Wszystko to działo się w domu pani Eli, która nie mogła spać całą noc. Była taka szczę-
śliwa. jeszcze tylko trzy godziny, jeszcze dwie, jeszcze jedna... i spełni się jej marzenie...

Dziś z udziałem wszystkich mieszkańców otwarte zostanie przedszkole, w którym pani 
Ela będzie pracować. Długo o nim marzyła i długo się starała by wszystko się udało. Po-
magali jej wszyscy, bo swoim zapałem i radością potrafiła zarazić każdego. (…)

PRZEZNACZ SWóJ1% PODATKU 
FUNDACJI SPECJAŁ
Celem Fundacji jest:  
•	wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i zagro-

żonych wykluczeniem społecznym, niesienie  pomocy 
ich rodzinom poprzez prowadzenie  kompleksowej 
rehabilitacji medycznej, społecznej, zawodowej. 

•	wspieranie i prowadzenie  inicjatywy o charakterze 
zawodowym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

•	Niesienie pomocy osobom znajdującym się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

Aby przekazać swój 1%  podatku wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji  pożytku 
publicznego (OPP)” wpisać:
1. Nazwa OPP: FUNDACJA SPECJAŁ 
2. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000373138.                                                           
3. Kwotę, stanowiącą wartość 1% podatku po zaokrągleniu dziesiątek groszy w 

dół.
4. W rubryce: „Informacje uzupełniające”- można uszczegółowić cel, na jaki 

chcemy przekazać swój 1%.

Jeżeli chcieliby Państwo podarować nam więcej niż 1 % podatku, prosimy o wpłaty na konto: FUNDACJA SPECJAŁ  
BPS Bank O/Rzeszów numer konta: 66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.
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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.

wiosenne specjały

Wiosenna tarta

Składniki ciasta:
200 g mąki pszennej
100 g zimnego masła
żółtko
sól

Składniki nadzienia:
4 jajka 
100 ml śmietany 18%
300 g szpinaku
2 jajka ugotowane na twardo
ząbek czosnku
cebula
gałka muszkatołowa
pieprz, sól
2 łyżki oleju

Wykonanie:
W misce lekko wymieszać przesianą mąkę, sól, 
żółtko i masło starte na tarce o  dużych oczkach. 
Następnie rozetrzeć palcami składniki na kruszonkę. 
Dodać 2 łyżki zimnej wody i szybko zagnieść ciasto. 
Owinąć je folią spożywczą i odłożyć do lodówki na 
pół godziny do schłodzenia.
Formę do tarty nasmarować masłem, wyłożyć na nią 
rozwałkowane ciasto, nakłuć widelcem.
Podsmażyć na oleju posiekaną cebulę, dodać szpinak, 
posiekany czosnek i smażyć 3 minuty. Zdjąć z ognia, 
doprawić pieprzem, solą i gałką. Wyłożyć na ciasto, 
zalać jajkami rozbitymi ze śmietaną. Na wierzch 
ułożyć jajka pokrojone w plastry.
Włożyć do piekarnika nagrzanego do 210 st. C. Po 5 
min. pieczenia zmniejszyć temp. do 190 st. C i piec 
ok. 40 min., aż wierzch się przyrumieni. Podawać gdy 
tarta wystygnie. 

Faszerowane marchewki 
z ciasta francuskiego

Składniki na marchewki:
1 opakowanie ciasta francuskiego
2 żółtka
do dekoracji – liście sałaty, barwnik 
spożywczy

Składniki nadzienia:
2 jajka ugotowane na twardo
1 mały świeży ogórek
6 sztuk rzodkiewek
1 łyżka szczypiorku
ok. 2 łyżki majonezu
sól, pieprz

Wykonanie:
Ciasto francuskie podzielić na paski  
o szerokości ok. 2,5 cm. Brzegi pasków 
zawinąć do wewnątrz tworząc ruloniki, 
które nawija się na natłuszczone 
foremki do rurek. Marchewki z ciasta 
posmarować żółtkiem.  Dla wyraźniejszego 
koloru żółtko można wymieszać  
z odrobiną pomarańczowego barwnika 
spożywczego. Piec ok. 20 min. w temp. 
200 st. C. Po upieczeniu wyjąć z foremek. 
Do wypełnienia marchewek można 
wykorzystać dowolną sałatkę np. jajeczną: 
jajka, ogórek, rzodkiewki i szczypiorek 
pokroić w drobną kostkę, wymieszać 
z  majonezem, solą i pieprzem. Sałatkę 
włożyć do rurek, udekorować zieleniną.

Ptasie mleczko

Składniki:
6 szkl. mleka
1 szkl. cukru
3 cukry wanilinowe
6 łyżek żelatyny
6 galaretek (różne kolory)

Wykonanie:
Dwie galaretki wsypać do 2 poje-
mników, zalać po 1 szkl. wrzącej wody, 
dokładnie wymieszać. Zagotować 
dwie szkl. mleka, 1 cukier wanilinowy 
i 1/3 szkl. cukru. Dwie łyżki żelatyny 
rozpuścić w 1/3 szkl. zimnej wody, 
podgrzać i cienkim strumieniem wlać 
do gorącego mleka – ciągle mieszając.
Brytfankę o wymiarach 23x35cm 
wyłożyć folią spożywczą i wylać połowę 
mleka. Po zastygnięciu równomiernie 
wylać jedną galaretkę. Analogicznie 
na każdą zastygniętą warstwę wylać 
kolejną (mleko lub galaretka) - łącznie 
wyjdzie 12 warstw.

Po wyjątkowo długiej i monotonnej zimie 
zbliża się wyczekiwana przez wszystkich ra-
dosna pora roku. To świetny czas na wpro-
wadzenie zmian – proponuję rozpocząć je 
od swojej kuchni. 

Wiosenne dania kuszą kolorowym, apetycznym wyglądem  
i przede wszystkim smakiem. Poniżej przedstawiam trzy przepi-
sy na lekkie i cieszące oczy dania. Polecam wypróbować szcze-
gólnie Ptasie mleczko, które jest dość czasochłonne w wykona-
niu, ale robi ogromne wrażenie, kiedy już tęczowe paski pojawią 
się na talerzu.
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Wyjątkowa oferta w zakresie usług telekomunikacyjnych 
Odpowiadając na oczekiwania partnerów biznesowych Grupy Kapitałowej 
Specjał  przygotowaliśmy nową jeszcze bardziej atrakcyjną  ofertę w zakresie 
korzystania z telefonii mobilnej. Ofertę dedykowaną  przygotowaną wspólnie  
z siecią Plus kierujemy do wszystkich przedsiębiorców. Nie ma znaczenia forma 
organizacyjna, czy skala prowadzonej działalności.

Platforma zakupowa telefony, routery, tablety…
Naszą ofertę ciągle poszerzamy. Aktualnie oferujemy w bardzo atrakcyjnych 
cenach telefony, modemy, routery, tablety oraz akcesoria GSM. Wszystkie ofe-
rowane przez nas towary pochodzą wyłącznie z polskiej oficjalnej dystrybucji. 
Obowiązuje gwarancja producenta realizowana przez wszystkie autoryzowane 
serwisy w okresie 24 lub 12 miesięcy. 

Grupa Zakupowa Energia elektryczna/Gaz ziemny
Od 01 lutego 2017r. wspólnie z firmą Elektrix S.A. możemy zaproponować na-
szym klientom nową, bardzo atrakcyjną ofertę w zakresie dostaw energii elek-
trycznej oraz gazu ziemnego. 

Oferta kredytowa
Potrzebujesz pieniędzy na remont, samochód lub inny cel? Specjalna oferta kre-
dytowa mBanku wyłącznie dla Pracowników i Partnerów Grupy Kapitałowej 
Specjał. Zadzwoń i podaj hasło „Specjał”.

Szczegóły specjalnej oferty pod numerami telefonów 783 334 676 lub 17 859 50 24  

Specjał Finanse Sp. z o.o., 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5
tel. 17 85 07 507, 605 603 401, 603 303 476, 691 993 184
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl
Inne atrakcyjne oferty na:  www.specjalfinanse.pl

CORAZ BOGATSZA OFERTA 
SPECJAŁ FINANSE
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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 zależ-

ne od uzyskanych wyników sprzedaży
•	Szkolenia oraz możliwości rozwoju
•	Samochód do celów służbowych
•	Komputer przenośny
•	Telefon komórkowy

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 dodat-

kowym 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.

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 wyzna-

czonym 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,u-

bezpieczenia grupowego

Miejsce pracy:  
Miejsce pracy: Rzeszów, Lublin, Tarnobrzeg 

Zakres obowiązków: 
•	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

sklepu  
•	Nadzorowanie i organizowanie pracy podle-

głego 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, Kra-
ków, Bronisze k. Ożarowa, Łódź, Czeladź, 
Wrocław, Leszno, Kędzierzyn Koźle, Łozienica, 
Pruszcz Gdański.

Zakres obowiązków:
•	Kompletowanie towarów do wysyłki - asorty-

ment spożywczy
•	Przyjmowanie towarów na magazyn
•	Kontrola stanów magazynowych
•	Uczestnictwo w inwentaryzacjach 

Wymagania:
•	Mile widziane doświadczenie w pracy na sta-

nowisku 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 gru-
powego oraz Karty MultiSport

OFERTY PRACY
Aplikacje prosimy przesyłać mailowo na adresy: 

rekrutacja@specjal.com.pl, rekrutacja@nasz-sklep.pl

Przedstawiciel handlowy w Agencji Ochrony

Sprzedawca-kasjer

Magazynier

Kierowca kat. C

Kierownik Sklepu 

Informujemy, iż w Grupie Kapitałowej Specjał funkcjonuje program poleceń pracowniczych.
Pracownik firmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy, a ona zostanie  

zatrudniona otrzyma gratyfikację finansową.
Zgłoszeń można dokonywać na przeznaczony do tego celu adres emailowy:  

polecam@specjal.com.pl oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51


