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Rozmowa z Krzysztofem toKarzem  
pRezesem GK specjał

Wspólnie budujmy rynek

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

Ogłosił Pan gotowość współpracy z za-
interesowanymi firmami dystrybucyjny-
mi oferując im siłę i zaplecze GK Specjał. 
Pana przedsiębiorstwo ma już w tej kwe-
stii pewne doświadczenia!?

Od kilku już lat współdziałamy m.in. 
z firmą dystrybucyjną z Mszany Dol-
nej, która obecnie pełni funkcję jednego  
z naszych oddziałów. U progu  współpra-
cy obroty tego dystrybutora oscylowały  
w granicach miliona złotych rocznie, teraz 
zaś jest to blisko 3 miliony. Zapewniliśmy 
tej firmie budżetowanie i środki na zakup 
produktów, zatowarowanie i cały nasz 
know how, a dzięki temu uzyskaliśmy do-
stęp do ich klientów i możliwość zaopa-
trywania ich przez Specjał. W efekcie obie 

strony czerpią z tej współpracy korzyści.

Czy obecna oferta kooperacji skierowana 
do mniejszych dystrybutorów będzie miała 
podobny charakter?

Wiele mniejszych firm dystrybucyjnych 
dysponujących niemałą częstokroć bazą 
klientów ma spore kłopoty z pozyskaniem 
produktów na skutek niedoboru środków 
finansowych na bieżącą działalność. Spe-
cjał natomiast posiada odpowiednie środki 
umożliwiające pełną obsługę takich firm. 
Oferujemy więc naszym przyszłym partne-
rom możliwość zatowarowania, czyli de facto 
środki na zakup produktów, ubezpieczenie 
i daleko posunięte wsparcie marketingowe, 
finansowe, czy  prawne. Dajemy im nasze ko-

rzystne warunki zakupu produktów od pro-
ducentów i dostawców, retro i marże, akcje 
marketingowe, w tym gazetki promocyjne. 
W zamian oczekujemy dostępu do ich sieci 
klientów. Oczywiście szczegóły będą zawar-
te w konkretnych umowach, które docelowo 
mogą się w wyniku poszczególnych nego-
cjacji różnić. Zapewniamy im jednak taki 
podział uzyskanej marży, który zapewni im 
pokrycie wszelkich kosztów działalności fir-
my wraz z określonym zyskiem.

Według Pana przewidywań,  jakiej wielko-
ści firmy odpowiedzą na Waszą propozycję?

Nie spodziewam się, aby duzi dystrybuto-
rzy byli naszą ofertą zainteresowani, chociaż 
nie wykluczam, że będą wśród chętnych tak-
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że firmy o obrotach rzędu 50-100 mln zł. Są-
dzę jednak, że w większości będą to podmio-
ty mniejsze, one bowiem mają największe 
kłopoty na rynku. Mogą to być także firmy  
z kilkoma oddziałami, jednak posiadające 
nie tylko klientów, ale i bazę magazynową.

Ile firm rocznie według Pana przystąpi do 
projektu?

Sądzę, że będzie to około 5 firm rocznie. 
Podpisanie i wdrożenie umowy zajmie nam 
około miesiąca, więc liczba pięciu partnerów 
wydaje się optymalna. Chcemy tym pro-
jektem zainteresować także producentów, 
którzy są przecież żywotnie zainteresowani 
budową rynku dystrybucyjnego i mają wie-
dzę o tym, które przedsiębiorstwa potrzebują 
takiego wsparcia, jakie oferujemy.

Czy ta propozycja oznacza, że ewentualne 
akwizycje są mniej aktualne niż jeszcze przed 
kilkoma miesiącami?

Tak bym tego nie określił. Wciąż prowa-
dzimy wiele rozmów i niektóre z nich mogą 
zakończyć się sukcesem. Przyznaję jednak, 
że w tych kwestiach nie jest łatwo. A rynek 
trzeba budować. Plany akwizycyjne więc po-
zostają, jednak nie za wszelką cenę, zaś jego 
budowę możemy realizować także w sposób, 
który właśnie zaproponowaliśmy.

Rynek pracy staje się coraz trudniejszy  
i wiele firm handlowych boryka się w związ-
ku z tym z niedoborem rąk do pracy. Jak wy-
gląda sytuacja w GK Specjał?

Kłopoty z naborem pracowników dotyczą 
przede wszystkich najniższych stanowisk 
-magazynierów, czy sprzedawców w skle-
pach. O wiele lepiej jest na stanowiskach me-
nedżerskich, gdzie nie odczuwamy żadnych 
komplikacji. Mimo to Grupa radzi sobie  
z problemami z zatrudnieniem całkiem nie-
źle. Byliśmy na tę sytuację przygotowani,  
w związku z czym braki w ludziach są margi-
nalnym zjawiskiem.

W jaki sposób sobie z tym radzicie?
W firmie już od dawna obowiązywały za-

sady płacowe zakładające, że dochody pra-
cowników są uzależnione od ich wydajności 
pracy. Nie zawsze były one jednak przestrze-
gane. Od początku tego roku zaczęliśmy 
zasady te konsekwentnie wdrażać w życie. 

Płaca składa się z dwóch podstawowych ele-
mentów: wynagrodzenia zasadniczego na 
relatywnie niskim poziomie i wypłat z tytułu 
wydajności pracy. Teoretycznie system ten 
nie jest niczym nowym. Teraz jednak pra-
cownik ma możliwość sprawdzenia każdego 
dnia, ile zarobił. Walor motywacyjny jest tu 
więc ogromny i już widać, że dobrzy pra-
cownicy są w stanie uzyskać godziwą pensję, 
co przekłada się na stabilność zatrudnienia.  
W efekcie wzrosła wydajność i średnie płace. 
Oczywiście w niektórych oddziałach zdarza-
ją się pewne niedobory w składzie załóg, ale 
jest ich niewiele.

Różnicujecie płace regionalnie?
Oczywiście, że tak. Staramy się, aby do-

chody pracowników były porównywalne  
z płacami w danym regionie. Trudno bowiem 
porównywać zarobki w rejonie największych 
aglomeracji z płacami na tzw. prowincji. Tak 
więc porównując pensje w Specjale do śred-
nich płac w innych firmach uwzględniamy 
czynnik regionalny, aby nasze wypłaty były 
konkurencyjne w skali regionu.

Dla wielu firm ratunkiem są pracownicy  
z Ukrainy. Czy Specjał też sięga po takie „za-
plecze”?

Jak dotąd nie ma takiej potrzeby. Pracow-
ników z Ukrainy można w naszej firmie po-
liczyć na jednej ręce i to dosłownie. A przy-
czyną ich zatrudnienia nie jest brak rąk do 
pracy w firmie.

Jak zapowiada się pierwsze półrocze dla 
GK Specjał

Plany zakładające 7-proc. wzrost sprzeda-
ży z pewnością przekroczymy. Bardzo dobre 
były wyniki marca, a i maj okazał się udany. 
Przyjęte na ten rok wskaźniki finansowe są 
realizowane zgodnie z planem. Oczywiście 
mamy nieco przekroczony budżet płac, ale 
to wynika z tego, o czym przed momentem 
rozmawialiśmy. Skala tego zjawiska nie jest 
zresztą na tyle znacząca, aby rzutowała na 
wyniki firmy. Tak więc mimo wielu kłopotów 
niezależnych od Specjału patrzę na rok bie-
żący z optymizmem.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski



4 71/2017

Kim jesteśmy?

GK Specjał jest polskim dystrybutorem działającym na ogólno-
krajowym rynku FMCG. Mamy za sobą ponad 27-letnią tradycję  
i ogromne doświadczenie w branży. Zajmujemy się m.in. komplek-
sową dystrybucją realizowaną przez 12 własnych oddziałów. Do-
starczamy do sklepów  produkty ogólnospożywcze, alkohole, nabiał 
i ryby, a także produkty dla sektora HoReCa,. Posiadamy w swoim 
portfolio dwie sieci franczyzowe, które na koniec 2016 r. liczyły po-
nad 5600 placówek - mowa tutaj o sieciach NASZ SKLEP oraz LD 
HOLDING.  Nasza firma  na opublikowanej 26 kwietnia 2017 r. 
przez Rzeczpospolitą Liście 500 liderów polskiej gospodarki zajęła 
29 miejsce, awansując o 5 pozycji. Grupa Kapitałowa Specjał po raz 
kolejny znalazła się w gronie najbardziej efektywnych i stabilnych 
przedsiębiorstw w Polsce. Posiadamy certyfikat Złotego Płatnika 
przyznawany przez firmę Euler Hermes. W zeszłorocznym rankingu 
Wprost – 2000 Największych Polskich Firm uzyskaliśmy 1 miejsce  
w kategorii polska firma hurtowa branży FMCG.

Co i komu oferujemy?

Szukamy partnerów prowadzących działalność hurtową i posia-
dających bazę klientów, których potencjał rozwoju ograniczony jest 

PROJEKT „PARTNERSTWO DLA HANDLU”
Konkurencja ze strony dyskontów oraz zagranicznych sieci handlowych staje się coraz groź-
niejsza. Aby skutecznie jej przeciwdziałać zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie 
„Partnerstwo dla handlu”. Projekt ten jest zbudowany na partnerskich relacjach pomiędzy 
naszymi firmami, zaś jego celem jest wzajemny dynamiczny rozwój na zasadzie synergii. 

SPECJAŁ DAJE PIENIąDZE NA INWESTYCJE

ze względu na brak środków finansowych, zaplecza detalicznego, do-
świadczenia, wsparcia informatycznego, warunków zakupowych, itp. 
Czyli elementów, które są siłą naszej Grupy. W ramach projektu „PART-
NERSTWO DLA HANDLU” jesteśmy gotowi dostarczyć te elementy 
partnerowi, a to przełoży się na rozwój działalności obu stron. Specjał 
posiada doświadczenie w takich przedsięwzięciach, zaś dotychczasowa 
współpraca z dwoma partnerami okazała się sukcesem. Dla obu stron.

Kontakt

Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał jest osobiście zaangażowany 
w ten projekt i może udzielić Państwu wszelkich informacji. Pytania 
szczegółowe proszę kierować na adres: prezes@specjal.com.pl lub kon-
taktować się z Kierownikiem Biura Obsługi Zarządu Panią Iwoną Kra-
sną-Dziedzic pod numerem tel. kom. 691 033 222 lub (17) 8597 141.

Jeśli znacie Państwo firmę z branży, która mogłaby być zainteresowa-
na taką współpracą bardzo proszę o przekazanie informacji lub kontakt 
bezpośredni.

Postaw na PARTNERSTWO!

Maciej Czerwiński

GK SPECJAŁ PIĘĆ OCZEK W GóRĘ
Rzeczpospolita opublikowała Listę 500, czyli ranking liderów polskiej gospo-
darki. GK Specjał po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej efektywnych 
i stabilnych przedsiębiorstw w Polsce zajmując 29 pozycję. 

LISTA 500 RZECZPOSPOLITEJ

To już 19. edycja Listy 500 „Rzeczpospolitej”, która jest najlepszym wyznacznikiem koniunktu-
ry wśród polskich przedsiębiorstw i oceną ich kondycji. Wysoka lokata w rankingu i ruch w górę 
świadczy o stabilnej i rzetelnej pozycji GK Specjał oraz jej dynamicznym rozwoju. Aż 221 firm 
awansowało w rankingu, a wśród nich GK Specjał, która przesunęła się o 5 pozycji,  z miejsca 
34 na 29.

Maciej Czerwiński
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Rozmowa z Markiem Gajeckim, Dyrektorem Sprzedaży w Kanale Tradycyjnym, CEDC International 

Jak ocenia Pan pozycję Spe-
cjału wśród Waszych partnerów 
handlowych?

Każdemu z klientów poświę-
cany wiele uwagi i wkładamy dużo 
pracy w budowanie wzajemnych 
relacji, ale bez wątpienia Grupa 
Specjał jest dla CEDC bardzo waż-
nym partnerem. Z naszego punk-
tu widzenia istotny jest potencjał 
rozwoju Specjału zarówno na ryn-
ku hurtowym, jak i detalicznym. 
Doceniamy również to, jak Grupa 
radzi sobie na niezwykle trudnym 
i konkurencyjnym rynku, kreując 
przy tym rozwój placówek detalicznych.

Specjał i jego franczyzowe sieci detaliczne 
to tradycyjny kanał dystrybucji produktów 
FMCG. Na ile jest dla Was istotne utrzyma-
nie pozycji rynkowej przez tradycyjny rynek 
handlowy?

Dla CEDC kanał tradycyjny jest bardzo 
istotny, zważywszy iż wciąż stanowi on o sile 
całego rynku wódki w Polsce. Należy pamię-
tać, że 2/3 wolumenu sprzedaży tego alkoho-
lu generowanych jest właśnie przez placówki 
handlu tradycyjnego. Dlatego cieszy nas nie-
zmiernie fakt, że po chudszych latach, jakie 
miały miejsce po podwyżce akcyzy na mocne 
alkohole na początku 2014, w ubiegłym roku 
sprzedaż ilościowa w sklepach małoforma-
towych zaczęła rosnąć. Mamy w tym sukce-
sie spory udział, ponieważ jesteśmy liderem  
w kanale tradycyjnym, z największymi udzia-
łami ilościowymi wśród wszystkich firm na 
rynku wódki. 

Jakie elementy współpracy ze Specjałem są 
dla Państwa szczególnie ważne i decydujące 
dla dalszego poszerzania kontaktów bizne-
sowych?

Bez wątpienia duże znaczenie ma dla nas, 
wspomniana już przeze mnie, obecność 
Specjału w kanale hurtowym i detalicznym. 
Wierzymy, że dzięki temu możemy wspólnie 
zbudować i zapewnić pełen łańcuch dostaw 
naszych alkoholi: od producenta do konsu-
menta, kontrolując proces na każdym z jego 
etapów.

Czego oczekiwałby Pan od współpracy  
z tak dużym dystrybutorem FMCG jak Spe-

SPECJAŁ ZAPEWNIA PEŁNą 
DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTóW

cjał poza oczywiście wzrostem wzajemnych 
obrotów?

Biorąc pod uwagę możliwość działania  
w hurcie i  detalu, liczymy na pełną dostęp-
ność naszych produktów we wszystkich pla-
cówkach Grupy, co przyniesie rzecz jasna 
obustronne korzyści. Pełna dostępność prze-
kłada się bowiem na zwiększoną sprzedaż 
produktów wysokomarżowych CEDC, które 
cały czas dynamicznie się rozwijają: wódek 
smakowych oraz w małych opakowaniach, 
naszych marek z oferty importowej, jak whi-
sky czy wino.

W Waszym portfolio znajduje się wiele 
różnych produktów. Które z nich są dla Was 
najistotniejsze we współpracy z tradycyj-
nym kanałem dystrybucji, zaś ze Specjałem  
w szczególności?

Oprócz wymienionych przeze mnie wcze-
śniej kategorii, nie można zapominać o czy-
stych wódkach, ze szczególnym uwzględnie-
niem produktów w małych pojemnościach 0,1 
i 0,2 litra, jak również naszej wódce superpre-
mium, Żubrówce Czarnej oraz całej ofercie al-
koholi importowanych. Tak bogate portfolio, 
reprezentujące wszystkie kategorie i segmenty, 
jest przewagą konkurencyjną CEDC na pol-
skim rynku, dającą unikalne możliwości roz-
woju dla naszych partnerów biznesowych.

Jak układa się współpraca w zakresie 
wsparcia sprzedaży Waszych produktów?

Biorąc pod uwagę skalę biznesu obu na-
szych firm, wydaje mi się, że ciągle jeszcze 
mamy bardzo duży potencjał do wykorzysta-
nia. Od kilku miesięcy widzimy chęć rozwoju 
i wierzymy, że uda się nam dzięki temu od-

nieść obopólny sukces.
Krzysztof Tokarz, pre-

zes Specjału zapowiada, że  
w ciągu kilku lat w sieciach 
franczyzowych Grupy Spe-
cjał będzie działało nawet 
10 tysięcy placówek handlo-
wych. Co to oznacza dla ta-
kiej firmy jak Wasza?

Te ambitne plany rozwoju 
wpisują się doskonale w nasz 
scenariusz zwiększonego do-
tarcia do punktów sprzedaży. 
Przez ostatnie lata dokonali-
śmy ogromnych inwestycji, 

z roku na rok rozwijając siły sprzedażowe 
CEDC, dzięki czemu jesteśmy w stanie bez-
pośrednio trafiać do dużej części rynku tra-
dycyjnego w całej Polsce. Deklarowane zwięk-
szenie liczby placówek należących do Grupy 
Specjał otwiera bezsprzecznie nowe, ciekawe 
możliwości współpracy pomiędzy naszymi 
firmami.

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

W naszej branży, w której konsumenci 
są niezwykle otwarci na nowe propozycje  
i smaki alkoholi, nie można osiągnąć wiodą-
cej pozycji bez inwestycji w premierowe pro-
dukty. By to zobrazować przypomnę, że bli-
sko 10% naszego rocznego wolumenu stano-
wią nowości. W roku 2016 znalazły się wśród 
nich nasze największe marki własne, jak 
nowa wódka superpremium, czyli Żubrówka 
Czarna, nowe smaki Soplicy, Żytniówki i Ab-
solwenta, jak również produkty importowe, 
na czele z odświeżającymi wariantami wina 
Carlo Rossi, które szybko okazały się ryn-
kowym przebojem. W pierwszej części roku 
2017 wprowadziliśmy lub właśnie wprowa-
dzamy na rynek kolejne nowości, jak Soplica 
Mirabelkowa w pojemności 0,5 litra czy dwa 
nowe warianty wódek z rodziny Żubrówki 
Białej: z nutą mięty oraz jałowca.

Dziękuję za rozmowę

Witold Nartowski
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W całodniowej konferencji wzięło udział blisko 700 gości,  
w tym prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy handlowi i kluczo-
wi managerowie związani z sektorem FMCG. W gronie paneli-
stów i prelegentów znaleźli się m.in. Krzysztof Tokarz, prezes GK 
SPECJAŁ, profesor Grzegorz Kołodko, Marek Niechciał, Krzysz-
tof Pawiński oraz Jan Kolański.

Dla Specjału to już trzeci taki tytuł w tym prestiżowym kon-
kursie organizowanym przez „Wiadomości Handlowe”. Trzecie  
z rzędu tak ważne wyróżnienie to potwierdzenie, że Specjał jako 
dystrybutor niezmiennie utrzymuje najwyższy poziom.

Innym bardzo ważnym akcentem tego dnia było znalezienie się 
jednostki należącej do sieci Nasz Sklep w ścisłej czołówce konkur-
su Market Roku 2017 w kategorii DUŻY SKLEP SPOŻYWCZY. 
Wyróżnioną placówką jest Nasz Sklep Delikatesy Premium zloka-
lizowany przy ul. Armii Krajowej 7 w Błażowej.

Maciej Czerwiński

23 maja odbył się X Kongres Handlu i Dystrybucji 2017. Podczas wydarzenia ogło-
szono laureatów konkursów Market Roku 2017 i Drogeria Roku 2017. Specjał jako 
dystrybutor został ponownie doceniony i otrzymał trzeci raz z rzędu wyróżnienie 
w kategorii Dystrybutor Roku 2017. Placówka sieci Nasz Sklep znalazła się w ścisłej 
czołówce konkursu Market Roku 2017.

SPECJAŁ PO RAZ TRZECI 
DYSTRYbUTOREM ROKU

Jak wypromować markę własną, jak tworzyć produkty z czystą etykietą, czego wymaga-
ją sieci handlowe i jakie oczekiwania mają konsumenci – nad tymi kwestiami zastanawiali 
się uczestnicy panelu „Przetwórcy i handlowcy łączą siły w walce o klienta”.

Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał mówił, że Specjał ma w swoim portfolio 
dwa segmenty marki własnej: markę nisko cenową, ale dobrą jakościowo oraz markę pre-
mium, obejmującą mniej produktów, ale za to bardzo wysokiej jakości. Prezes zaznaczył, 
że w przypadku marki własnej bardzo ważna jest regionalizacja sprzedaży i badanie, jakie 
marki sprzedają się w danym regionie. Ważne jest, aby nie rywalizować za wszelką cenę z 
produktami, które na danym terytorium po prostu świetnie się sprzedają.

Firma Specjał prowadzi również program szkoleniowy „Uniwersytet Przedsiębiorczo-
ści”, za pomocą którego wspiera swoich franczyzobiorców w kreowaniu marek. – Uczymy 
naszych partnerów jak kategoryzować i eksponować marki, jak podawać cenę i obsługiwać 
klienta, ale i tutaj bierzemy pod uwagę regionalizację – podkreślał prezes Tokarz.

Maciej Czerwiński

MARKA WŁASNA I REGIONALIZACJA
W dniach 16-18 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się kon-
ferencja Food Show 2017. W panelu odbywającym się pod hasłem „Przetwórcy i handlowcy łączą siły  
w walce o klienta” wziął udział Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał.

PREZES GK SPECJAŁ W DEbACIE PODCZAS FOOD SHOW 2017
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Wręczenie prestiżowych statuetek oraz wyróżnień odbyło się 25 maja 2017 roku 
w warszawskim Teatrze Kamienica. Gala Złoty Paragon jest jednym z najważniej-
szych dorocznych wydarzeń polskiej branży FMCG. Kupcy, czytelnicy miesięcznika 
Hurt & Detal  wzięli udział w specjalnym głosowaniu, dzięki któremu redakcja mo-
gła zaprezentować te produkty, które w 2016 roku w danej kategorii sprzedawały się 
najlepiej.  Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 470 artykułów w 62 kategoriach.

Podczas uroczystej Gali rozdano prestiżowe nagrody „Złoty Paragon 2017” i wy-
różnienia w kategoriach produktowych „Lider Sprzedaży” oraz statuetkę „Super 
Produkt”. Ponadto wręczono statuetki specjalne dla linii produktowych, osób, firm, 
usług. W Gali wzięło ponad 300 osób z branży FMCG.

Galę poprowadził znakomity duet:  Zygmunt Chajzer oraz Dorota Gardias. Spe-
cjalnie dla Gości wydawnictwa w fantastycznej sztuce wyreżyserowanej przez sa-
mego Emiliana Kamińskiego wystąpiła plejada znakomitych aktorów. Wrażenia 
podczas spotkania zostały dopełnione przez wyśmienite menu oraz niepowtarzalny 
klimat Teatru Kamienica. 

Maciej Czerwiński

Złoty
Paragon
2017

Złoty
Paragon
2017

Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał otrzymał Nagrodę Specjalną 
miesięcznika Hurt i Detal za rozwój handlu tradycyjnego w Polsce.  
Natomiast najlepszym produktom rynku FMCG czytelnicy czasopi-
sma już po raz siódmy przyznali nagrody „Złoty Paragon – Nagroda 
Kupców Polskich”. 

ZŁOTY PARAGON DLA 
KRZYSZTOFA TOKARZA

W trakcie pierwszego dnia konferencji odbył się Trade Briefing Specjał, którego 
celem było przedstawienie strategii firmy, potrzeb zakupowych oraz omówienie 
elementów współpracy na lata 2017-2018, a także perspektyw rozwoju. W spotka-
niach uczestniczyli zaproszeni producenci oraz kupcy z centralnego działu zaku-
pów GK Specjał.

Prelegentami w trakcie Retail Summit byli m.in. Krzysztof Tokarz, Prezes Za-
rządu oraz Marek Wesołowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy. W trakcie 
dwóch dni kongresu przedstawiciele GK Specjał prowadzili także liczne spotkania 
handlowe z kontrahentami i partnerami biznesowymi, które zaowocowały zacie-
śnieniem lub poszerzeniem współpracy.

Maciej Czerwiński

MOCNA ObSADA GK SPECJAŁ I TRADE 
bRIEFING DLA NASZYCH PARTNERóW

PRZEDSTAWICIELE GK SPECJAŁ NA POLAND & CEE RETAIL SUMMIT 

1200 uczestników z 430 firm, w tym ponad 220 przedstawicieli 66 
sieci handlowych oraz  reprezentantów ponad 160 firm-producen-
tów FMCG i dóbr trwałych – te kilka liczb krótko opisuje dziewią-
tą edycję Poland & CEE Retail Summit! Na kongresie nie zabrakło 
oczywiście przedstawicieli GK Specjał.
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W piątek 26 maja br. w Rzeszowie w Rezydencji Alaba-
ster odbył się już po raz trzeci Dzień Handlowca – spotkanie  
o charakterze targowym zorganizowane przez oddział rze-
szowski Grupy Kapitałowej Specjał. Tym razem oprócz pre-
zentacji ofert ponad 110 wystawców na uczestników wyda-
rzenia czekały  wyjątkowe niespodzianki, w tym m.in. mecz,  
w którym drużyna Asseco Resovia Rzeszów na „wesoło” zmie-
rzyła się z uczestnikami Dnia Handlowca. Przypomnijmy, że 
drużyna Asseco Resovii w sezonie 2016/2017 sponsorowana 
była przez Polską Sieć Handlową Nasz Sklep. 

Największą sprzedaż w czasie trwania targów odnotowali 
m.in.: Maspex Wadowice, JDE, Nałęczów Zdrój (Cisowian-
ka), King Oscar, Calsberg, Stock. Dzień Handlowca był ko-
lejną szansą, aby handlować, wymieniać się doświadczeniami 
i zawierać nowe kontakty biznesowe.  Przedstawiciele branż 
FMCG i HoReCa sprzedawali i kupowali w Rzeszowie w go-
dzinach od 12:00 do 17:30. Zachętą do zawierania transakcji 
dla właścicieli sklepów były  z pewnością atrakcyjne promocje 
i niższe ceny. Pojawiły się również nowości. Wielu producen-
tów zorganizowało degustacje i pokazy kulinarne w plenerze. 
W czasie wydarzenia odbyła się również Rada Nadzorcza PSH 
Nasz Sklep, Walne Zgromadzenie akcjonariuszy oraz zebranie 
franczyzobiorców.

Limitowana akcja sprzedażowa
Aby dodatkowo wzmocnić handel i zmotywować do więk-

szego wysiłku  organizator przygotował akcję sprzedażową. 
Uczestnicy, którzy podczas Dnia Handlowca dokonali zaku-
pów wg określonych progów kwotowych otrzymali oryginalną 
koszulkę z podpisami siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Na 
tym jednak nie koniec atrakcji z udziałem rzeszowskiej dru-
żyny: każdy mógł zrobić sobie zdjęcie oraz dostać autograf. 
Dodatkowo w programie części handlowej zaplanowano blok 
pokazów „Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wakacji?” 
przygotowany przez Podkarpackie Centrum Ratownictwa 
Medycznego. Z kolei Cezal Rzeszów na swoim stoisku zapre-
zentował nowości asortymentowe, a Specjał Finanse przedsta-
wił aktualne promocje i rabaty związane z branżą finansową.

Tradycyjnie na godzinę 20:00 zaplanowany został Bal Han-
dlowca, w którym wzięło udział około 470 osób: klientów, 
producentów, przedstawicieli prasy branżowej. Tym razem 
wśród zaplanowanych atrakcji znalazł się występ artystyczny 
wokalistki Małgorzaty Boć oraz zespołu Meffis. Wydarze-
nie poprowadził Janusz Majkut. Prezes zarządu GK Specjał 
Krzysztof Tokarz wręczył szereg wyróżnień za dobrą współ-
pracę handlową partnerom biznesowym a pracownikom za 
wkład i zaangażowanie w rozwój firmy.

Maciej Czerwiński

DZIEŃ I bAL HANDLOWCA 2017 NA OTWARCIE LATA ZA NAMI….

REKORDOWE TARGI
Pogoda nie sprawiła niespodzianki. Przywitało nas piękne słońce i ponad 
1000 klientów handlu tradycyjnego, którzy przyjechali do Rezydencji Alaba-
ster na Dzień Handlowca organizowany przez GK Specjał oraz sieci franczy-
zowe PSH Nasz Sklep oraz LD Holding.
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Magiczne miasto nad Dunajem

Do Wiednia wyjechaliśmy bardzo wcze-
śnie, bo około godziny 3.00 nad ranem,  
w czwartek 9 marca. Jeden z autokarów wy-
ruszył z Rzeszowa, a drugi z Łodzi. Po noc-
nym przejeździe obie grupy dotarły do Wied-
nia  około godziny 13.00. Po ekspresowym 
zakwaterowaniu się w hotelu i lunchu w lo-
kalnej restauracji udaliśmy się na zasłużony 
relaks w wiedeńskich termach Oberlaa. Ten 
wodny świat term to baseny o różnej tempe-
raturze wody, zasilane z termalnego siarko-
wego źródła, będące największymi termami 
w Austrii. 

Po zakończeniu wodnych zabaw mogli-
śmy udać się do sauny lub salonu masażu, 
albo wybrać zorganizowane ćwiczenia gim-
nastyczne w wodzie. Po powrocie do hotelu 
i krótkim odpoczynku czekała na nas kolejna 
atrakcja. Była to kolacja w restauracji na wie-
ży obrotowej Donauturm, będącej jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych symboli 
Wiednia. Podczas posiłku delektowaliśmy 
się nie tylko wspaniałym widokiem na Sta-
re Miasto oraz na Las Wiedeński, ale także 
tradycyjnym trzydaniowym posiłkiem i kie-
liszkiem miejscowego wina. Nasz powrót do 
hotelu umilał przejazd przez oświetlone uli-
ce miasta w pobliżu największych zabytków. 
Wieczorem chętni mogli wyjść na dyskotekę 
w towarzystwie pilota. 

W drugim dniu pobytu, po śniadaniu  
w hotelowej restauracji, udaliśmy się z prze-
wodnikiem na zwiedzanie Wiednia. Mogli-
śmy podziwiać min. Katedrę Św. Szczepana, 
Karlsplatzz kościołem Św. Karola Borome-
usza, Operę, Kärntner Strasse, plac Marii Te-
resy, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Po-
mnik Sisi w Ogrodach Różanych, Hofburg. 
Po odwiedzeniu najciekawszych miejsc  
w austriackiej stolicy, pełni niezapomnianych 
wrażeń, udaliśmy się całą grupą na  lunch  
w restauracji hotelowej. 

Następnym punktem programu tego wie-
czoru była konferencja wewnętrzna Specjał, 
podczas której wręczone zostały m.in. dyplo-
my i wyróżnienia dla laureatów programu 
„Łowcy Nagród”. Na zakończenie dnia uda-
liśmy się na kolację w tradycyjnej wiedeń-
skiej oberży na Grinzingu. Jest to dzielnica 
restauracji, barów i winiarni, gdzie posiłki 
spożywa się w typowej austriackiej atmosfe-

WIEDEŃ, WŁOCHY I GRUZJA 

PODRóŻE LAUREATóW PROGRAMU 
ŁOWCY NAGRóD
Weekend w  austriackiej stolicy, z nartami we włoskim Andalo i  wycieczka 
do Gruzji to wyjazdy konferencyjne będące nagrodami w programie Łowcy 
Nagród. 

rze. Wesołe, pełne życia uliczki, wino, śpiew 
i wszechobecna wiedeńska muzyka, a przede 
wszystkim nieskrępowana zabawa do póź-
nego wieczoru to atrybuty każdej „heurige”, 
które mieliśmy okazję poznać. 

Trzeciego dnia, po śniadaniu i wykwatero-
waniu wyjechaliśmy do Schönbrunn, gdzie 
obejrzeliśmy letnią rezydencję Habsburgów. 
Pałac Schönbrunn to jedna z najpiękniej-
szych budowli w stylu barokowym w Euro-
pie. Posiada on 1441 komnaty, z czego 45 
udostępniono zwiedzającym. Wyposażeni 
w audioguidy zwiedziliśmy najważniejsze  
z nich. Kolejną atrakcją tego dnia był prze-
jazd na wzgórze Kahlenberg, na szczycie 
którego znajduje się „polski” kościół pw. św. 
Józefa, gdzie umieszczono tablice pamiątko-
we ku czci Jana III Sobieskiego i Jana Paw-
ła II  i gdzie mieści się też kaplica polskiego 
króla. Z Kahlenbergu roztacza się panorama 
Wiednia, którą mogliśmy podziwiać. Nieco 
zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni uda-
liśmy się w drogę powrotną do Polski.

Włoskie Andalo – perełka dla ama-
torów narciarstwa i snowboardu

Wyruszyliśmy w sobotę 18 marca oko-
ło godziny 16.00 z  Rzeszowa w kierunki 
Czeladzi, gdzie zabraliśmy klientów tamtej-
szego oddziału Specjał.  Wieczorem udali-
śmy się w kierunku Niemiec. Następnego 
dnia w godzinach rannych dotarliśmy na 
miejsce i od razu rozpoczęliśmy od zajęć 
narciarskich.  Miasteczko Andalo to głów-
na stacja narciarska Paganelli z widokiem 
na dominujący szczyt Dolomitów, Cima di 
Brenta. Trasy w Andalo są łatwo dostępne  
i przystosowane dla narciarzy na wszystkich 
poziomach zaawansowania, dzięki czemu 
mieliśmy zapewnioną jazdę, zarówno dla 
wytrawnych narciarzy, jak i początkujących 
amatorów. Po południu przyszedł czas na za-
kwaterowanie w hotelu i obiadokolację. Nasz 
hotel usytuowany był w odległości 350 m 
od wyciągów i centrum Andalo.  W trzecim 
dniu, po porannych zajęciach narciarskich na 
stoku, udaliśmy się na konferencję GK Spe-
cjał. Wieczór zakończył się wspólną kolacją 
integracyjną. 

Kolejne dni minęły we wspaniałej atmos-
ferze. W dzień szusowaliśmy wśród białego 
pyłu, a wieczorem ładowaliśmy baterie na 

kolejne wyczyny na stoku, w czasie kolacji  
i zajęć animacyjno-teambuildingowych. 
Podczas zajęć narciarskich zawsze towa-
rzyszył nam instruktor, pod którego okiem 
szlifowaliśmy nasze umiejętności. Siódmego 
dnia po śniadaniu i wykwaterowaniu wyru-
szyliśmy w drogę powrotną do Polski bogatsi 
o kolejne doświadczenia w technice jazdy na 
nartach i zrelaksowani pobytem w malowni-
czych Dolomitach.

Magiczne bezdroża Gruzji – relacja 
wkrótce

Tymczasem w czerwcu odbył się kolejny, 
ostatni już, wyjazd konferencyjny w ramach 
programu Łowcy Nagród.  Tym razem zapla-
nowana została dalsza podróż – do Gruzji. 
Ten kraj to niezwykłe połączenie zapierają-
cych dech w piersi, malowniczych krajobra-
zów, gościnnych ludzi i wspaniałej kultury. 
Był to kolejny intensywny wyjazd obfitujący 
w dużą ilość zwiedzania, ale gwarantujący 
także relaks w słonecznym Batumi. Obszerna 
relacja z tego pobytu już w następnym kwar-
talniku.

Magdalena Bonecka-Sowa
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 Klienci otrzymali indywidualne targety na 
zakupy towarów z portfolio producentów bio-
rących udział w programie. Każdy, kto podpi-
sał deklarację i zrealizował target  oraz osiągnął 
odpowiednią ilość punktów otrzyma atrakcyjne 
nagrody. 

Już jesienią laureaci rozpoczną wyjazdy konfe-
rencyjne będące nagrodami w programie. Pojadą 
na sympozjum do posiadającej łagodny, słonecz-
ny klimat Bułgarii lub na Minorkę, która oczaro-
wuje krajobrazem, spokojem i cudownymi, ma-
lowniczymi plażami. Kolejna nagroda to wyjazd 
konferencyjny do dalekich Chin, które intrygują 
tajemniczą kulturą, egzotyczną kuchnią, pięk-
nem krajobrazów oraz niezwykłymi zabytkami. 
Weekendowy wyjazd do Wilna z pewnością do-
starczy nie mniejszych emocji i wrażeń uczestni-
kom tej konferencji.

Nagrodami w programie są także vouchery,  
karty podarunkowe – zainteresowany otrzyma 
kartę podarunkową o określonej wartości i sam 
wybierze atrakcję i lokalizację za pośrednictwem 
dedykowanego serwisu internetowego.

Przygotowaliśmy również budżety rabatowe 
do realizacji w e-hurtowni Specjał. Jeżeli Klient 
nie ma możliwości skorzystania z ehurtowni re-

alizacja budżetu rabatowego nastąpi za pośrednic-
twem przedstawicieli handlowych. Rozliczenie bu-
dżetów rabatowych będzie odbywało się systemo-
wo. Każdy zostanie powiadomiony jaki otrzymał 
budżet i w jaki sposób może go zrealizować.

Klienci, którzy zadeklarowali swój udział  
w programie będą mogli także wykorzystać zebra-
ne punkty i wybrać jeden z zestawów kibica Asseco 
Resovii z możliwością udziału w meczach w loży 
VIP na sezon 2017/2018 oraz skorzystać z wielu in-
nych, ciekawych atrakcji.

Dziękujemy wszystkim klientom za udział  
w programie Zakupy Mistrzów, a tych którzy jesz-
cze nie zdecydowali się zapraszamy do uczestnic-
twa w kolejnym programie lojalnościowym Specjał, 
który ruszył już od 1 kwietnia br. i potrwa do końca 
roku. 

Pilnie prosimy klientów o wybór nagród z ka-
talogu, podpisanie i przekazanie deklaracji oraz  
o kontakt z dyrektorem oddziału lub obsługującym 
przedstawicielem handlowym. Za otrzymaną ilość 
punktów możecie państwo wybrać wygraną z ka-
talogu, zarówno konferencję, jak również nagrody 
rzeczowe. 

Magdalena Bonecka-Sowa

PROGRAM ZAKUPY MISTRZóW  
ZAKOŃCZONY! 
Z ostatnim dniem kwietnia zakończył się trwający od 1 października 2016 roku pro-
gram lojalnościowy Zakupy Mistrzów. Ta akcja marketingowa  skierowana była to 
klientów detalicznych i hurtowych obsługiwanych przez odziały hurtowe GK Specjał.

Wykorzystując zebrane budżety z porozumień 
targetowych klient będzie mógł wybrać jeden  
z czterech atrakcyjnych wyjazdów konferencyj-
nych. Dodatkowo, jeśli zainteresowany należy do 
sieci Nasz Sklep lub LD Holding może zsumować 
zgromadzone budżety.

Laureaci programu będą mieli unikalną oka-
zję odwiedzenia wybranych przez siebie zakąt-
ków świata. W katalogu zaproponowaliśmy dla 
entuzjastów gorącego słońca, flamenco, korridy 
i fiesty – Andaluzję, miłośnikom żeglowania, 
nurkowania, ciepłych passatów i przecudownych 
widoków  – Karaiby,  sympatykom europejskich 

SKARbY KARAIbóW
NOWY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Już 1 kwietnia ruszył nowy program lojalnościowy dedykowany klientom detalicz-
nym oddziałów hurtowych FMCG Specjał. Potrwa on do 31 grudnia 2017 r.

stolic – Berlin, a amatorom zimowych emocji – 
narty w Austrii.

Wspólnie z GK Specjał oraz sieciami franczy-
zowymi Nasz Sklep oraz LD Holding zwiedzamy 
świat i spełniamy najbardziej wyszukane podróżni-
cze marzenia. Zachęcamy wszystkich klientów do 
udziału w programie „Skarby Karaibów” i liczymy, 
że pobiją rekord nagród poprzedniego katalogu. 

Szczegóły u obsługujących przedstawicieli han-
dlowych.

Magdalena Bonecka-Sowa
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Impreza odbyła się w restauracji Pan Tadeusz w Chwaszczynie koło Gdań-
ska i trwała od  19.00 do godziny 3.00 nad ranem. Uczestniczyło w niej bli-
sko 300 osób, z których wiele nagrodzono wyróżnieniami i symbolicznymi 
upominkami dla najlepszych klientów oraz pracowników. Nagrody wręczali 
Prezes Krzysztof Tokarz, dyrektor oddziału Krzysztof Winkel,  dyrektor re-
gionu Grzegorz Siupka oraz kierownik sprzedaży Andrzej Kowalczyk. Klien-
tom przedstawiono również produkty marki własnej oraz zaprezentowano 
strategię firmy i bieżące założenia polityki ekspansji na rynku lokalnym. 

Imprezę prowadził konferansjer, a goście bawili się przy muzyce grupy 
MEFFIS , która jest już etatowym zespołem na wielu zabawach w różnych od-
działach firmy Specjał. Super muzyka, dobre jedzenie i jeszcze lepsza atmosfe-
ra spowodowały, że wielu gości bawiło się do bardzo późnych godzin nocnych. 

Sukces katalogu wielkanocnego napawa optymizmem i wyraźnie pokazu-
je, iż zarówno klienci, jak i pracownicy oczekują integrowania się i budo-
wania relacji, na wspólnych spotkaniach i zabawie. Dlatego też oddział już 
zaplanował na jesień podobną akcję z finałem na wspólnej imprezie. 

Krzysztof Winkiel

UDANY KATALOG WIELKANOCNY  
NA POMORZU
W dniu 21 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie integra-
cyjne będące podsumowaniem efektów katalogu wielka-
nocnego przygotowanego przez oddział Pruszcz Gdański.  
Katalog liczył 85 stron, a swoje towary wystawiło w nim 86 
producentów. Zrealizowany obrót na promowanych produk-
tach wyniósł 2 800 000 zł. 

Większość popularnych systemów komputerowych do 
zarządzania sklepem umożliwia tworzenie zamówień do 
dostawców. Jest to wygodne z uwagi na to, że w strukturze 
sprzedażowej znajdują się aktualne dane o stanach maga-
zynowych i historii handlowej. Tak utworzone zamówienie 
można przenieść do eHurtowni – elektronicznej platfor-
my zakupowej, aby w bardzo szybki sposób, bez zbędnego 
przepisywania danych wysłać je do realizacji przez Specjał. 

Kwintesencją wygody tworzenia zamówień do Spe-
cjału jest wykorzystywanie kolektora danych, który 
ehurtownia Specjał potrafi obsłużyć. Zamawiający za 
pomocą urządzenia skanuje kolejno kod paskowy  
z towaru lub etykiety i wprowadza ilości towarów, któ-
re chce zamówić. Następnie udaje się do komputera, 
do którego podłączona jest stacja dokująca kolektora. 
Ustawia kolektor na stacji dokującej i wybiera w pro-
gramie odpowiednią opcję. Zamówienie od tego mo-

EHURTOWNIA – LICZY SIĘ CZAS I WYGODA

mentu możliwe jest do wysłania z eHurtowni – nic 
prostszego!

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

Złożenie zamówienia przez eHurtownię nie obli-
guje do tego sposobu współpracy ze Specjałem, czyli 
nadal wizytować będzie przedstawiciel handlowy,  
u którego można będzie złożyć zamówienie.

To nic nie kosztuje, a zyskujecie Państwo dodatko-
we rabaty i rewelacyjne narzędzie do lepszej, bardziej 
zautomatyzowanej współpracy ze Specjałem.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów  
z funkcjonowaniem platformy handlowej prosimy o 
kontakt.

Artur Hordyn

Czy wiesz, że większość systemów komputerowych umożliwia two-
rzenie zamówień do dostawców? Tak utworzone zamówienie możesz 
wykorzystać, aby jeszcze szybciej tworzyć zamówienia do Specjału.
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Na łamach portalu dlahandlu.pl opublikowa-
no materiał dotyczący Grupy Kapitałowej Specjał  
w kontekście rozwoju sklepów własnych. W arty-
kule czytamy, że Krzysztof Tokarz, prezes Specja-
łu planuje, że liczba sklepów własnych wzrośnie 
do końca 2018 do około setki. Obecnie w ramach 
Grupy Kapitałowej Specjał funkcjonuje 45 wła-
snych placówek detalicznych. Zgrupowane są one 
w kilku regionach. 29 działa na Podkarpaciu, 11 na 
Lubelszczyźnie, 2 na Śląsku i 3 na Pomorzu. 

PORADNIKHANDLOWCA.PL – MARZEC 
Na portalu poradnikhandlowca.pl ukazał się 

materiał informujący o otwarciach kolejnych pla-
cówek handlowych pod szyldem Delikatesy Pre-
mium, Nasz Sklep, Delikatesy Sezam należących 
do GK Specjał. Nowe sklepy otworzyły się w róż-
nych częściach Polski, m.in. w Zabrzu, Wejhero-
wie, Szybowicach. Ponadto w materiale podano, że 
nowe placówki działają według określonych stan-
dardów, część z nich przeszła gruntowne remonty 
i dzięki temu stały się bardziej przyjazne zarówno 
kupującym, jak i handlowcom.

RYNEK SPOŻWCZY – MARZEC 2017
W marcowym wydaniu magazynu branżowego 

Rynek Spożywczy zamieszczony został komentarz 
Krzysztofa Tokarza, prezesa Grupy Kapitałowej 
Specjał, do artykułu pt.: „ Transformacja handlu 
pod dyktando dyskontów”, w którym autor pod-
sumowuje rynek detalicznej sprzedaży w ubiegłym 
roku, a także prezentuje listę 370 sieci detalicznych 
i hurtowych w Polsce, na podstawie danych do-
starczonych przez Bisonde Polska. Prezes Tokarz, 
w komentarzu eksperta, analizuje rok 2016 z per-
spektywy zrealizowanych planów i celów dla GK 
Specjał. Wspomina, iż plany podatkowe rządu  
i projekt tzw. podatku handlowego, którym mogły 
zostać obłożone także sieci franczyzowe, znacznie 
opóźnił ich realizację i jednocześnie ocenia, iż bio-
rąc pod uwagę trudny czas, efekty sprzedażowe 
Grupy są zadowalające. Komentarz zawiera także 
próbę odpowiedzi prezesa na pytane, jaki dla GK 
Specjał będzie rok 2017.

RZECZPOSPOLITA – MARZEC 2017
W wydaniu dziennika Rzeczpospolita z 20 

marca br. opublikowano artykuł poświęcony fir-
mom osiągającym najlepsze wyniki finansowe.  
W skali kraju najlepiej wypada województwo ma-
zowieckie, w którym zlokalizowanych jest najwięcej 
podmiotów o wysokim potencjale ekonomicznym. 
W materiale przedstawiono zestawienie przedsię-
biorstw osiągających najlepsze rezultaty bizneso-
we. W tym gronie znalazła się nasza firma. Grupa 
Kapitałowa Specjał została wymieniona w czołów-
ce zestawienia takich firm – na 10 pozycji. Zachę-
camy do lektury całego artykułu.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MARZEC 
2017 

Na portalu wiadomoscihandlowe.pl zamiesz-
czono wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Prezesem 
GK Specjał. Rozmowa dotyczyła planów rozwo-

ju sieci franczyzowych.  Jak zaznaczył prezes GK 
Specjał,  zadanie na ten rok, to dalszy wzrost liczby 
sklepów w naszych sieciach franczyzowych. Fir-
ma cały czas prowadzi działania zmierzające do 
rozwoju sieci i kolejnych akwizycji. W tym celu 
przeprowadzane są audyty placówek, jednak nie 
wszystkie punkty spełniają standardy obowiązują-
ce w sieciach NS czy LD Holding. W wywiadzie 
prezes GK Specjał odniósł się również do wspól-
nego projektu z Delko i PT Dystrybucją. Jak po-
wiedział żadna z firm nie wycofała się z inicjatywy  
i nadal trwają rozmowy pomiędzy partnerami. 

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MARZEC 2017 
Specjał chce podwoić do 2018 r. liczbę sklepów 

własnych – pod takim tytułem ukazał się artykuł 
w internetowym wydaniu Wiadomości Handlo-
wych. Obecnie w ramach Grupy Kapitałowej 
funkcjonuje 45 własnych jednostek detalicznych 
w różnych regionach kraju. W artykule czytamy, 
że zróżnicowanie placówek firmowych umożliwia 
testowanie różnych rozwiązań organizacyjnych 
dla zróżnicowanej oferty franczyzowej Grupy. To 
dzięki sklepom własnym możliwe jest przygoto-
wanie dla franczyzobiorców najbardziej optymal-
nych rozwiązań wspomagających ich codzienną 
działalność handlową. Testowane są również nowe 
inicjatywy, takie jak chociażby projekt pod nazwą 
„Winoteka”. 

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MARZEC 2017 
GK Specjał ma obecnie ponad 5550 sklepów 

franczyzowych – czytamy w internetowym wy-
daniu Wiadomości Handlowych. Na łamach ser-
wisu ukazał się materiał informujący o rozwoju 
sieci franczyzowych funkcjonujących w ramach 
GK Specjał. W materiale  zaznaczono, że pierwsze 
miesiące tego roku obfitowały w kolejne przejęcia. 
Miały one miejsce w prawie każdym oddziale fir-
my. 

HANDELEXTRA.PL – KWIECIEŃ 2017 
W internetowym wydaniu magazynu Handel 

ukazał się wywiad z Krzysztofem Tokarzem, Pre-
zesem Zarządu GK Specjał.  Rozmowa dotyczyła 
korzyści dla handlu małoformatowego wynikają-
cych z zakazu handlu w niedziele. Jak powiedział, 
handel wielkopowierzchniowy osiąga w niedziele 
znaczące obroty, natomiast w sklepach małofor-
matowych, proporcjonalnie do całego rynku, są 
one dużo niższe. Dodał również, że na ogranicze-
niu handlu w niedziele detaliści prowadzący skle-
py małoformatowe mogliby sporo zaoszczędzić. 
Przede wszystkim zmniejszyłyby się koszty pracy. 
Podkreślił także, że często konieczność pracy w so-
boty i niedziele zniechęca potencjalnych kandyda-
tów do podjęcia pracy w sklepie. 

PORTALSPOZYWCZY.PL – KWIECIEŃ 2017
W serwisie portalspozywczy.pl ukazał się wy-

wiad z Prezesem GK Specjał zatytułowany Obrót 
rośnie, marża maleje.  - Więc musimy zmniejszać 
koszty. Uważamy, że 2016 rok z różnych względów 
był rokiem trudnym, ale mimo tego zakończył 
się dla nas dobrze, ponieważ mieliśmy 10-proc. 
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wzrost sprzedaży, co przy deflacji, która była w tym 
roku, jest dosyć dużym sukcesem - mówi serwiso-
wy portalspozywczy.pl Krzysztof Tokarz. Prezes 
GK Specjał podkreślił, iż w 2017 roku Grupa skupi 
się na dalszej optymalizacji procesów związanych 
z logistyką i dystrybucją oraz współpracą ze skle-
pami franczyzowymi. Obrót GK Specjał rośnie, 
ale marża maleje, więc aby utrzymać rentowność 
firmy, musimy zmniejszać wydatki. Koszty płac 
rosną i będą rosły, więc na czym można zaosz-
czędzić? Właśnie na optymalizacji procesów, na 
wydajności, więc pracujemy bardzo mocno w tym 
kierunku – tłumaczy Krzysztof  Tokarz.

ŻYCIE HANDLOWE – KWIECIEŃ 2017 
W kwietniowym wydaniu magazynu Życie 

Handlowe opublikowano artykuł dotyczący rynku 
hurtowego w województwie łódzkim.  W materiale 
w roli eksperta wypowiedział się Paweł Stawiany, 
dyrektor łódzkiego oddziału Specjału. Zwrócił 
on uwagę, że na obecną sytuację na rynku duży 
wpływ miał spadek mniejszych sklepów i wzrost 
liczby supermarketów, głównie należących do za-
granicznych sieci, na czym tracą hurtownicy oraz 
producenci. Paweł Stawiany podczas rozmowy nie 
krył również, że warunki handlu w wojewódz-
twie łódzkim są trudne. Jednak, jak dodał, mimo 
tych problemów łódzki oddział Specjału cały czas 
zwiększa swoje obroty.   

PORTALSPOZYWCZY.PL – KWIECIEŃ 2017
Prezes GK Specjał: Mamy swoje sposoby na re-

dukowanie kosztów  – pod takim tytułem ukazał 
się wywiad z Prezesem GK Specjał w serwisie in-
ternetowym portalspożywczy.pl

GK Specjał kontynuuje strategię z 2016 roku  
w zakresie ciągłej poprawy organizacji i efektyw-
ności  logistyki, ponieważ jest ona najdroższym 
elementem kosztowym. Działając na granicach 
rentowności poprzez błędy logistyki można tę ren-
towność stracić – mówi w rozmowie z serwisem 
portalspozywczy.pl Krzysztof Tokarz.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2017
W serwisie wiadomoscihandowe.pl zamiesz-

czono zapowiedź trzeciej edycji Dnia Handlowca, 
spotkania o charakterze targowym organizowane-
go przez oddział rzeszowski Grupy Kapitałowej 
Specjał. W materiale czytamy, że impreza ta ma 
charakter handlowy, ale będzie też okazją do spo-
tkań biznesowych. Wspomniano także, iż w tym 
dniu odbędzie się zebranie franczyzobiorców sieci 
zarządzanych przez GK Specjał. W artykule znaj-
duje się również zapowiedź najważniejszych punk-
tów programu, w tym specjalnie przygotowanej 
akcji sprzedażowej, licznych degustacji i pokazów 
kulinarnych w plenerze oraz występ artystyczny 
wokalistki Małgorzaty Boć  w trakcie Balu Han-
dlowca. 

HURT&DETAL – MAJ 2017
W majowym wydaniu magazynu Hurt&Detal 

zamieszczono wywiad z prezesem GK Specjał,  
w którym Krzysztof Tokarz omawia aktualną sytu-
ację w handlu tradycyjnym w Polsce przy bardzo 

dynamicznym rozwoju dyskontów i supermarke-
tów oraz wyjaśnia, jak rozwinęła się część detalicz-
na firmy Specjał. Prezes podkreśla w wywiadzie, 
iż jednym z najbardziej efektywnych i najlepszych 
sposobów na utrzymanie się na rynku jest zrzesza-
nie w sieciach franczyzowych. Omawia także plany 
w zakresie rozwoju części detalicznej w kolejnych 
latach – Pierwszy  kwartał roku 2017 zakończyli-
śmy wg zakładanych wzrostów. Planujemy 700-800 
przyłączeń do franczyz rocznie poprzez rozwój or-
ganiczny. Zakładamy również przejęcia – mówi  
w rozmowie z redaktorem Krzysztof Tokarz, pre-
zes GK Specjał.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2017
GK Specjał chce wspólnie z hurtowniami z całej 

Polski stworzyć nowy projekt – pod takim tytułem 
ukazał się materiał w serwisie wiadomoscihandlo-
we.pl.  W artykule wyjaśniono, iż Krzysztof Tokarz, 
prezes GK Specjał oferuje wsparcie hurtowniom 
działającym na krajowym rynku FMCG i zaprasza 
je do przystąpienia, do projektu „Partnerstwo dla 
handlu”. Dodano, iż nowy projekt Specjału ma za 
zadanie poprawić konkurencyjność polskich hur-
towników względem dyskontów i zagranicznych 
sieci handlowych. Autor materiału podkreśla, iż 
Krzysztof Tokarz zapewnia, że firmy, które zdecy-
dują się na współpracę w ramach „Partnerstwa dla 
handlu” otrzymają od jego firmy wsparcie i know-
-how, które przełożą się na rozwój biznesu uczest-
ników projektu.

ŻYCIE HANDLOWE – MAJ 2017
W dziale Fakty i Opinie magazynu Życie Han-

dlowe (numer 5/2017) zamieszczono komentarz 
eksperta, Krzysztofa Tokarza, prezesa GK Specjał 
dotyczący ustawy o przewadze kontraktowej , któ-
ra wchodzi w życie w połowie lipca tego roku. W 
materiale Prezes zaznacza, iż ustawa ta jest bardzo 
nieprecyzyjna i daje pole do nadużyć. Według eks-
perta może ona doprowadzić do bardzo nieuczci-
wej gry konkurencyjnej, ponieważ pozwala na to, 
aby urzędnicy wszczynali kontrolę np. na podsta-
wie donosu. W wypowiedzi swojej podkreśla, że 
duże sieci handlowe są w stanie obronić się przed 
tą ustawą np. kupując towar – nawet ten polski – 
przez centralę zagraniczną, unikając w ten sposób 
przepisów, natomiast małe i średnie sieci – nie.

PORTALSPOZYWCZY.PL – MAJ 2017
W serwisie portalspozywczy.pl ukazał się mate-

riał: „Dajemy pieniądze na inwestycje”. Omówiony 
został w nim nowy projekt GK Specjał. - Mając na 
uwadze rozwój konkurencji ze strony dyskontów 
oraz zagranicznych sieci handlowych postanowi-
liśmy stworzyć projekt „Partnerstwo dla handlu”, 
który połączy naszą działalność z innymi hurtow-
niami i dzięki synergii przyśpieszy rozwój firm 
– mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof 
Tokarz. Prezes GK Specjał tłumaczy: Szukamy 
partnerów prowadzących działalność hurtową, 
posiadających bazę klientów, których potencjalny 
rozwój ograniczony jest we względu na brak środ-
ków finansowych, zaplecza detalicznego, doświad-
czenia, wsparcia informatycznego, warunków za-

kupowych, czyli elementów, które są potencjałem 
naszej Grupy.

HANDEL – MAJ 2017
W majowym wydaniu magazynu Handel opu-

blikowano wywiad z prezesem GK Specjał zaty-
tułowany: „Mówimy NIE dużym różnicom cen”.  
W rozmowie Krzysztof Tokarz podkreślił, iż za-
równo hurtownie, jak i sklepy małego formatu 
nie są już zainteresowane współpracą z tymi pro-
ducentami, którzy ich dyskryminują. Podaje, iż 
najważniejszym zarzutem wobec producentów ze 
strony kanału małoformatowego jest fakt, iż ceny 
dla kanału nowoczesnego, czyli hiper- i super-
marketów oraz dyskontów są za niskie. Dodał, iż 
regularne ceny na półce np. w Biedronce w porów-
naniu z tymi, po których kupują hurtownie, nawet 
ze wszystkimi retrami  są czasami niższe nawet  
o 30 proc. Prezes GK Specjał zwrócił także uwagę, 
że producenci bardzo często wymuszają na skle-
pach tradycyjnych i hurtowniach bardzo szeroki 
asortyment, czego nie robią w przypadku hiper-
marketów. Wyjaśnia, iż robią to za pomocą sytemu 
retr i upustów. – Jeżeli jednorazowe zamówienie 
obejmuje określoną liczbę indeksów czy też sze-
roki asortyment różnych produktów producenta, 
wówczas zachętą jest dodatkowy upust – mówi  
w rozmowie z redaktorką Krzysztof Tokarz.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2017
W materiale, który ukazał się w serwisie wiado-

moscihandowe.pl omówiono listę 500 opubliko-
waną przez Rzeczpospolitą czyli ranking liderów 
polskiej gospodarki, na podstawie której powstała 
lista TOP 25 sieci handlowych i hurtowych w Pol-
sce. Jak podano w materiale dziewięciomiliardowe 
zyski przypisuje się PPHU Specjał. Grupa kapita-
łowa Specjał osiągnęła świetny przyrost dochodu 
- 8,8 proc. Jednocześnie zainwestowała w siebie 
niecałe 10 milionów. W rankingu TOP 25 sieci 
handlowych i hurtowych w Polsce PPHU Specjał 
uplasował się na 9 pozycji.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2017
W materiale zamieszczonym w serwisie wiado-

moscihandowe.pl  opublikowano zapis całodnio-
wej relacji na żywo, jaką przeprowadzono 23 maja 
w trakcie najważniejszego w Polsce wydarzenia 
skierowanego do branży handlowej, spożywczej, 
drogeryjnej i aptecznej – 10. Kongresu Rynku 
FMCG 2017. W zapisie umieszczono wypowiedź 
prezesa GK Specjał Krzysztofa Tokarza – Nieste-
ty koszty pracy w handlu są coraz wyższe, coraz 
większym problem stanowi pozyskanie ludzi do 
pracy. To nie jest lekka praca, pracownicy wolą 
wybierać miejsca zatrudnienia, gdzie mogą mieć 
wolne soboty i niedziele. Wiele sieci zaczyna 
szukać pracowników wśród Ukraińców, niektóre 
nawet wśród więźniów. Sieci handlowe będą szły  
w kierunku zmniejszania zatrudnienia, a większej 
informatyzacji.

Magdalena Bonecka-Sowa
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W lutym miało miejsce otwarcie nowej 
placówki Delikatesy Premium o powierzch-
ni 180 mkw. w miejscowości Drużbice  
w oddziale łódzkim. Budynek przeszedł ge-
neralny remont, wprowadzono nowe wypo-
sażenie odpowiednie dla formatu Premium. 
Sklep oferuje 3500 pozycji asortymentowych 
ze szczególnym uwzględnieniem artykułów 
świeżych. Na szczególną uwagę zasługuje 
stoisko mięsno-wędliniarskie, którego eks-
pozycja i jakość robią duże wrażenie. Niema-
łe znaczenie ma tu fakt, że klient jest produ-
centem tych wyrobów i jednocześnie dostaw-
cą produktów do swojego sklepu.

W Ołoboku nieopodal Łodzi ruszyły także 
Delikatesy Premium. Sklep Marii Bartkowiak 
na powierzchni 180 mkw. oferuje około 3500 
pozycji asortymentowych. Szczególny nacisk 
położono tu na jakość produktów świeżych – 
mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców.

Kolejna placówka w formacie Delikate-
sy Sezam ruszyła w oddziale Wrocław w 
miejscowości Uraz. Lokal został otwarty w 
budynku po remoncie, z liczącym 2000 sku 
asortymentem w pełni dostosowanym do 
powierzchni sprzedażowej sklepu liczącej 
100 mkw. Właściciel był mile zaskoczony, 
gd  zadowoleni klienci wychodzili mówiąc, 
że w końcu doczekali się sklepu, w którym 
można nie tylko zrobić zakupy, skorzystać  
z promocji, ale i być mile i profesjonalnie ob-
służonym.

W oddziale Kraków zostały otwarte 
dwa sklepy: w miejscowości Gostwica oraz  
w Krakowie przy ul. Korzeniaka. W placówce 
krakowskiej został przeprowadzony remode-
ling z zastosowaniem prawidłowego layoutu 
i wdrożeniem nowoczesnych standardów 
wyposażenia. Sklep całkowicie zmienił swoje 
dotychczasowe oblicze. Stał się przestronny,  

a towar lepiej widoczny dla klienta.
Natomiast na szczególną uwagę zasługu-

ją Delikatesy Premium Joanny Zielińskiej  
w Gostwicy koło Nowego Sącza. Sklep posia-
da powierzchnię handlową 180 mkw. Zostały 
w nim zastosowane wszystkie standardy sie-
ci, wdrożone planogramy. Oko cieszą stoiska 
mięsno- wędliniarskie, owocowo-warzywne, 
piekarnicze z wypiekiem świeżego pieczywa 
oraz stoisko alkoholowe połączone z cukier-
niczym. Placówka oferuje 4000 pozycji asor-
tymentowych. 

W oddziale Katowice w miejscowości 
Kaczyce ruszył sklep, którego domeną są 
produkty świeże oraz swojskie wędliny i wa-
rzywa. Nowy kształt wizualny i organizacja 
sklepu uzyskane w wyniku remodellingu 
umożliwiły doskonałą prezentację liczącego 
2500 pozycji asortymentu na stosunkowo 
niewielkiej powierzchni niespełna 100 mkw.

W miejscowości Miączyn k/Zamościa 
uruchomione zostały Delikatesy Sezam Ire-
ny Misztal. Budynek będący własnością pani 
Ireny na potrzeby otwarcia sklepu  przeszedł 
gruntowny remont. Wdrożono standardy 
charakterystyczne dla tego formatu oraz 
wprowadzono program komputerowy PC 
Market. Sklep na skromnej powierzchni 80 
mkw. oferuje aż 3800 pozycji asortymento-
wych.

Również w tym oddziale w miesiącu 
kwietniu zostały otwarte Delikatesy Pre-
mium pana Tadeusza Pieczykolana. Sklep  
przeszedł całkowity remodeling z nowym 
ustawieniem urządzeń oraz wdrożeniem 
planogramów. Obecnie na powierzchni 120 
mkw. oferuje prawie 4500 produktów.

Warto wspomnieć  też o placówce pani 
Anny Pasławskiej z Bełżca, która tuż przed 
świętami wielkanocnymi otworzyła sklep  
w nowej odsłonie. Klientka postanowiła 
zainwestować w profesjonalne stoisko mię-
sno- wędliniarskie w związku z czym za-
adaptowała na ten cel osobne pomieszczenie,  
w którym oprócz wspaniałych wędlin klienci 
mogą zjeść hot- doga i wypić doskonała kawę 
z expresu. Sklep działa pod szyldem Delika-
tesy Premium i na powierzchni ok. 150 mkw. 
oferuje aż 7500 produktów.

Początek roku obfitował w liczne otwar-
cia w oddziale Rzeszów. Warto wspomnieć 
o uruchomieniu Delikatesów Sezam pana 
Krzysztofa Paściaka w miejscowości Stobier-

NASZ SKLEP CORAZ LICZNIEJSZY
Pierwszy kwartał nowego roku  obfitował w  liczne otwarcia zarówno Deli-
katesów Premium, jak i  pozostałych formatów sieci Nasz Sklep.
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na, przy starej drodze Rzeszów-Nisko. Jest 
to kolejny sklep tego detalisty w naszej sieci 
(oprócz Delikatesów Premium w miejscowo-
ści Bachórz), o powierzchni prawie 200 mkw. 
Oprócz doskonałego zaopatrzenia w towary 
suche i świeże można tu również zjeść hot- 
doga oraz napić się kawy.

W Nienadówce niedaleko Sokołowa Młp., 
przy stacji paliw Orlen i zajeździe Sokół po-
wstały w nowym budynku Delikatesy Pre-
mium pana Janusza Firleja. Sklep ma po-
wierzchnię około 200 mkw., posiada około 
2 tysięcy pozycji asortymentowych oraz 
dogodny parking dla klientów zmotoryzo-
wanych.

Natomiast w miejscowości Pełkinie wspól-
nie z Gminną Spółdzielnią Jarosław tuż przed 
majówką zostały otwarte Delikatesy Pre-
mium w nowej odsłonie. Sklep wyremonto-
wano zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
wprowadzono nowe oświetlenie. Obecnie na 
powierzchni około 100 mkw. oferuje ponad 
2 tys. sku.

W ramach konkursu franczyzobiorca mógł uzyskać nagrodę w wysokości 1000 
zł na wyposażenie swojego lokalu, a pracownicy zwycięskich sklepów, którzy wzięli 
udział w konkursie otrzymali polary z logo sieci. Zasady konkursu były proste – wy-
starczyło zaliczyć wskazany materiał szkoleniowy. 

Wśród laureatów znaleźli się:
Firma Handlowa „Sezam” Lidia Jakubowska
ZH-P Rogalik s.c. Katarzyna Wardak, Ewa Grześ
FHU „Plus-bis” Józef Gonet, Andrzej Gonet sp.j.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Piotr Chorzępa
Firma Handlowa „Sen” Piotr Raś
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego owocnego zdo-
bywania wiedzy z Naszym Uniwersytetem!

Tymczasem już 1 czerwca rusza kolejny konkurs dla wszystkich (nowych i obec-
nych) uczestników Uniwersytetu Przedsiębiorczości, a więc dla naszych franczyzo-
biorców i ich pracowników.

W ramach konkursu uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanych, zupełnie no-
wych szkoleń, za zaliczenie których będą otrzymywali punkty, a te z kolei będą mogli 
wymienić na atrakcyjne nagrody. Pierwsza edycja akcji potrwa do 31.12.2017 r. 

Co zrobić aby wziąć udział w konkursie? Jeśli nie masz jeszcze konta wystarczy 
poprawnie zalogować się na naszej platformie i zdobywać wiedzę przechodząc przez 
kolejne szkolenia. Punkty za zaliczenie zostaną przydzielone automatycznie. W do-
wolnym momencie podczas trwania edycji uczestnicy mogą zamienić zebrane punk-
ty na wybrane nagrody. Nowe szkolenia będą się pojawiały systematycznie. 

O szczegóły już dziś zapytaj swojego koordynatora lub napisz na adres mailowy 
kontakt@upspecjal.pl. 

Iwona Mądra

NAGRODY ZOSTAŁY ROZDANE!

Natomiast w oddziale Warszawa, w miej-
scowości Kończyce koło Radomia ruszyły 
drugie w tym oddziale Delikatesy Premium 
pani Lidii Ługowskiej. Sklep powstał w nowo 
wybudowanym obiekcie. Na powierzchni 
sprzedażowej 120 mkw. placówka oferu-
je 1500 pozycji asortymentowych. W tym 
również towary świeże: mięso, wędliny, wa-
rzywa i owoce, pieczywo i nabiał. W sklepie 
wdrożono planogramy oraz wizualizację ze-
wnętrzną dedykowaną dla tego formatu.

Oddział Lublin to otwarcie Delikatesów 
Premium Elżbiety Tracichleb w Milejowie. 
Sklep po przebudowie posiada powierzchnię 
300 mkw., oprócz produktów świeżych ofe-
ruje również duży wybór artykułów przemy-
słowych.

W oddziale pomorskim, w miejscowości 
Linia otworzono lokal pod szyldem Nasz 
Sklep. To tradycyjna placówka z samoobsłu-
gą oferująca na 100 mkw. powierzchni han-
dlowej około 3300 pozycji asortymentowych.

We wszystkich otwieranych placówkach  

w oddziałach Rzeszów, Lublin oraz Toma-
szów zostało przeprowadzone profesjonalne 
szkolenie z ułożenia i zarządzania ladą mię-
sno-wędliniarską. Ponadto w dniu otwarcia 
we wszystkich sklepach przeprowadzone 
były liczne promocje, degustacje oraz kon-
kursy.

Kamila Tarsa

Ostatniego dnia marca zakończył się konkurs przeznaczony dla wła-
ścicieli i pracowników sklepów należących do sieci Livio i Nasz Sklep.
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Wsparcie na miarę potrzeb
Wielkopolska to region dużych możliwo-

ści. Ekspansję  na tym terenie prowadzi sied-
miu koordynatorów. Przy obecnym, bardzo 
konkurencyjnym rynku, budujemy swoją 
strategię uwzględniając ciągle rosnące ocze-
kiwania franczyzobiorców. Dotyczą one za-
równo możliwości zakupu towarów w atrak-
cyjnych cenach, jak również działań wspie-
rających sprzedaż detaliczną. Odpowiadając 
na to zapotrzebowanie oferujemy akcje zaku-
powe z możliwością uzyskania dodatkowej 
dopłaty oraz organizujemy akcje wspierające 
poprzez dostarczanie co dwa tygodnie bez-
płatnych gazetek i plakatów promocyjnych.  
Kolejną formą wsparcia naszych franczyzo-
biorców jest możliwość uczestniczenia klien-
tów sklepów w programie lojalnościowym 
„Super Profit”. Przekłada się to na wzrost 
sprzedaży i częstotliwość zakupów, rośnie 
koszyk zakupowy, dotychczasowi klienci za-
chowują lojalność, zaś nowych przybywa.

WIELKOPOLSKIE LIvIO 
MA SIĘ CZYM POCHWALIĆ

Nie tylko atrakcyjna cena
Cena jest bardzo ważnym kryterium wy-

boru miejsca zakupów, jednak klienci coraz 
bardziej zwracają uwagę na atmosferę w skle-
pie. Liczy się jakość obsługi, różnorodność 
asortymentu, wygląd placówki. LD Holding 
stawia więc na podnoszenie jakości zrzeszo-
nych pod szyldem Livio sklepów poprzez 
przeprowadzane remodellingi, połączone 
z odpowiednim ułożeniem asortymentu 
zgodnie z przygotowanymi planogramami. 
Sklepy muszą być funkcjonalne i wygodne, 
a przy tym estetyczne. Standard wykoń-
czenia, który dotąd kojarzony był głównie  
z delikatesami przenoszony jest do sklepów 
Livio. Postawiono na funkcjonalną aranża-
cję wnętrz oraz maksymalne wykorzystanie 
powierzchni sklepów, co w efekcie przekła-
da się na wzrost obrotów. Ważnym elemen-
tem wsparcia jest oferta produktów marki 
własnej. Są to wysokiej jakości artykuły  
w atrakcyjnych cenach, które skutecznie 

Poznański oddział LD Holding S.A. zamknął pierwszy kwartał liczbą 470 skle-
pów w sieci Livio. Oznacza to, że nie zwalniamy tempa – od początku roku 
przybyło 50 nowych placówek handlowych.

zaspokajają potrzeby klientów. Aktualnie 
w ofercie posiadamy ponad 300 produk-
tów marki własnej, w tym słodycze, napo-
je, kawy, karmy dla zwierząt i wiele innych.                                                                                                                       
Wszystkie te działania powodują, że sieć jest 
pozytywnie postrzegana, co przekłada się na 
dobrą opinię o Livio na terenie Wielkopolski.

Mariusz Michalczyk

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje już od 17 
lat. To największy turniej piłkarski dla dziewcząt i chłopców w Polsce i w 
Europie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 1,5 miliona dzieci z całego 
kraju. 

Finały województwa podkarpackiego zostały rozegrane w dniach 14-15 kwiet-
nia na murawie MOSiR Stalowa Wola. Był to prawdziwy festiwal futbolu, w któ-
rym uczestniczyli rodzice, trenerzy oraz sympatycy piłki nożnej, a wśród nich 
przedstawiciele GK Specjał, którzy wspierali, dopingowali i nagradzali nastolet-
nich  sportowców, którzy reprezentowali szkoły i miasta z terenu województwa.

Młodym piłkarzom i piłkarkom życzymy powodzenia i kolejnych sukce-
sów sportowych. Jesteśmy pewni, że wśród Was są przyszli reprezentanci 
Polski!

Maciej Czerwiński

WSPóLNIE Z TYMbARKIEM 
PROMUJEMY SPORT!
GK Specjał została oficjalnym Partnerem finału województwa 
podkarpackiego Xv edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion  
o Puchar Tymbarku”.
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WIOLETTA FIJOŁ 
Pracuje w dziale zakupów oddziale Kraków od grudnia 2014 r. Wiola to osoba, która dała się poznać 
jako doskonały fachowiec, perfekcyjny negocjator, bardzo dobry sprzedawca, otwarta na każdy pro-
jekt, który może podnieść morale zespołu i zapewni sukces. Swoim zaangażowaniem, determinacją  
i „dobrą energią” zaraża koleżanki i kolegów z pracy. Interesuje się modą, literaturą i kuchnią . Pry-
watnie żona Piotra i mama Gabrysi i Maksymiliana.

ANDRZEJ KEMPA 
Przedstawiciel Handlowy w oddziale Czeladź od 2011 roku. Człowiek otwarty i zawsze uśmiechnięta –
dusza towarzystwa. Bardzo szybko odnalazł się w realiach naszej firmy osiągając ponadprzeciętne wyni-
ki sprzedaży. W rankingu oddziału zawsze na podium. Klienci cenią go za jego profesjonalne podejście 
do pracy - dla Andrzeja nie ma rzeczy niemożliwych. Oprócz pracy ma również inne zainteresowania. 
Z żoną Ewą motorem przemierzają nasz piękny kraj, a zimą, kiedy motor stoi w garażu, często można 
go spotkać ma polskich i zagranicznych stokach, gdzie oddaje się swojej drugiej pasji – narciarstwu. 

DAMIAN MICKIEWICZ 
Kierownik Sprzedaży o/Warszawa. Młoda osoba, pełna energii i pozytywnego nastawienia do pracy. 
Zaangażowany, lubiany przez współpracowników, ale także wymagający przełożony. Dąży do celu nie 
zwracając uwagi na przeszkody. Dla Damiana, mało jest rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Stawia 
wysoko poprzeczkę sobie i podwładnym, by później cieszyć się z uzyskanych wyników. Prywatnie 
gracz giełdowy, interesujący się inwestycjami.

ludzie kwartału

Grupa Kapitałowa Specjał wprowadza 
nowe serwisy internetowe. Ostatnio odda-
ny do użytku został serwis spółki Ochrona 
Specjał, który można zobaczyć pod adresem 
www.ochronaspecjal.com.pl, zaś następne 
są w trakcie przygotowania. Wkrótce ruszy 
serwis kolejnej spółki ochroniarskiej Army 
Krosno oraz spółek medycznych Cezalu 
Rzeszów oraz Cezalu Śląskiego. Wszystkie 
serwisy zrealizowane będą w technice RWD.

Maciej Czerwiński

NOWE SERWISY INTERNETOWE
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W starszym wieku koniec dnia często 
wiąże się z bólem, jak i ciężkością nóg. Dzię-
ki produktom kompresyjnym dostępnym  
w sklepach Cezal w dużym stopniu można 
przezwyciężyć te przykre dolegliwości. Pro-
dukty te wprost proporcjonalnie oddziały-
wają na poprawę krążenia, likwidują wszelkie 
stany bólowe, a tym samym uczucie zmęcze-
nia. 

Wraz z wiekiem naszym stawom towarzy-
szy nadmierne wyeksploatowanie. Dysfunk-
cje aparatu ruchu osób starszych często połą-
czone z przewlekłymi chorobami wykluczają 
seniorów z uprawiania aktywności fizycznej. 
Kierując się złotą zasadą „lepiej zapobiegać 
niż leczyć” pomocny może być dostępny w 
placówkach Ceza rotor. Jest to przyrząd bar-
dzo często wykorzystywany na salkach reha-
bilitacyjnych - dzięki wykorzystaniu samych 
pedałów w pozycji siedzącej jesteśmy w sta-
nie zbliżyć się do czynności wykonywanych 
na zwykłych rowerach. Rotor to urządzenie 
pozwalające w warunkach domowych na 
ćwiczenie zarówno nóg, jak i rąk. 

Brak aktywności fizycznej wpływa nieko-
rzystnie nie tylko na nasze stawy. Destruk-
cyjnie wpływa także na nasz kręgosłup. 
Asortyment naszych sklepów wzbogacony 

CEZAL POMAGA SENIOROM
Sieć sklepów Cezal kieruje się zasadą, iż klient jest osobą priorytetową. Skle-
py zaopatrzone są w szeroki wybór profesjonalnego sprzętu, jak również po-
siadają wykwalifikowaną kadrę. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, 
zaś problemy  seniorów traktujemy szczególnie poważnie. 

jest więc o tzw. „poduszki do aktywnego sie-
dzenia”. Dzięki zastosowaniu tego produktu 
poprawiamy nie tylko naszą koordynację czy 
środek ciężkości, ale także w dużym stopniu 
wzmacniamy mięśnie głębokie oraz przykrę-
gosłupowe. 

Plagą dla osób starszych są patologie  
w obrębie stopy. Haluksy doskwierają osobom  
w wieku średnim a tym bardziej starszym. To 

Cezal24.pl to sklep internetowy z bardzo szerokim asortymentem 
produktów z branży medycznej. Oferta sprawdzonych producentów 
obejmuje sprzęt medyczny i ortopedyczny. Gwarantujemy atrakcyjne 
ceny i promocje oraz szybką dostawę. Nasi doświadczeni konsultanci 
zapewniają fachowe doradztwo i pomoc. 

Zapraszamy do zakupów na www.cezal24.pl
Magdalena Bonecka-Sowa

CEZAL W INTERNECIE
bogata i bardzo szeroka oferta asortymentowa hurtow-
ni i salonów medycznych Cezal oraz stale rosnący wolu-
men zakupów robionych w sieci zdeterminowały decyzję  
o stworzeniu internetowego sklepu medycznego cezal24.

jednak nie jedyna dokuczliwość. Wraz z wie-
kiem pojawiają się palce młotkowate, ostrogi, 
modzele, płaskostopie poprzeczne czy po-
dłużne. Sklepy Cezal posiadają szeroką ofertę 
wkładek profilaktycznych czy podkładek pod 
zdeformowane palce. Oferują wyprofilowane 
obuwie. Produkty te w dużym stopniu wpły-
wają na profilaktykę stóp, nie wywołując 
progresji patologii, a tym samym likwidują 
wszelkiego typu dolegliwości bólowe. 

Ważnym aspektem leczenia pacjenta jest 
jego sposób odżywiania. Naturalne produkty 
nie są w stanie dostarczyć nam odpowiedniej 
ilości potrzebnych składników. Stąd należy 
sięgnąć po profesjonalny medyczny prepa-
rat, który dostępny jest na półkach sklepów 
Cezal. 

Dysfunkcje aparatu ruchu stale towarzyszą 
osobom starszym. Sieć sklepów Cezal przy-
gotowała ofertę wypożyczalni, by doraźnie 
pomóc swoim klientom. Można się tu za-
opatrzyć w łóżka, balkoniki, kule czy wózki 
inwalidzkie, a nawet aparaty tlenu. Jest to 
bardzo dobre rozwiązanie, gdyż produkty nie 
wymagają zakupu, a pomagają w funkcjono-
waniu osoby starszej.

Marlena Szyposz
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Nasze PasjePRZELAĆ EMOCJE  
NA PAPIER...

Pan Jan pracuje w agencji ochrony na sta-
nowisku portiera-dozorcy. Od 8 lat z sukce-
sem zabezpiecza mienie na przydzielonych 
posterunkach. Jest jednocześnie  osobą wraż-
liwą i skromnym człowiekiem. Dlatego trud-
no jest mu mówić o sobie. Mimo wszystko 
podzielił się swoimi doświadczeniami twórcy.

Zaczął pisać już w młodym wieku, jednak 
później miał długą przerwę. Obecnie tworzy 
od 10 lat. Mówi, że pisze tylko w swoim po-
koju i na swoim biurku, inaczej „nic do głowy 
nie przyjdzie”. Ważne jest dla niego właśnie 
to miejsce. Opowiada, że czasami długo musi 
czekać, aż przyjdzie twórcza wena, wówczas 
większość zapisanych kartek ląduje w koszu. 
A kiedy „przyjdzie moment” to poezja płynie 
z wnętrza wprost na papier. Tematyka wier-
szy pana Jana jest bardzo zróżnicowana i nie 

Jednym z długoletnich pracowników Agencji Ochrony Specjał jest Jan Ka-
miński. Chociaż, jak sam mówi z humorem „zbliża się do wieku emerytalne-
go”, jest człowiekiem pełnym energii i entuzjazmu. Jego pasją jest poezja, 
którą nie tylko czyta, ale i sam tworzy.

ma określonego profilu. Zawiera w słowach 
to, co autor czuje, odzwierciedla sytuację ży-
ciową oraz różne skojarzenia. Są to utwory 
bardzo osobiste, poświęcone konkretnym 
osobom lub miejscom, ale również takie 
wprost dedykowane najbliższym. Jan Kamiń-
ski chętnie dzieli się również swoją twórczo-
ścią przy różnych rodzinnych okazjach. Pasja 
poetycka daje mu dużo satysfakcji, przynosi 
ulgę i wewnętrzne wyciszenie. Najbardziej 
jest zadowolony wtedy, gdy widzi na papierze 
to, co czuje i wie, że udało mu się przekazać 
czytelnikowi swoje emocje. Wtedy kartka nie 
ląduje w koszu.

Zachęcamy do zapoznania się z niewielką 
próbką twórczości pana Jana.

Sebastian Katlewski

Pierwsze z nich to warsztaty prowadzo-
ne przez Grupę ONEMED. To wiodący  
w zaopatrzeniu medycznym dystrybutor 
zarówno jeśli chodzi o całość zaopatrzenia  
w produkty, jak i usług z nimi powiązanych. 
Szkolenie, na które nas zaproszono dotyczy-
ło wyrobów sterylnych wykorzystywanych 
na bloku operacyjnym. Omówiono także 
wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Była 
to unikalna możliwość poznania tych pro-
blemów od strony praktycznej, a  uzyskana 
wiedza i umiejętności zostaną wdrożone  
i  pozytywnie wykorzystane w firmie.

Innym wydarzeniem, w którym uczestni-
czyliśmy był Dzień Handlowca organizowa-
ny przez Specjał. W porozumieniu z Podkar-
packim Centrum Ratownictwa Medycznego 

zaprezentowaliśmy asortyment, który jest 
niezbędny w nadchodzącym sezonie letnim. 
W ramach profilaktyki dostępne było sta-
nowisko do pomiaru ciśnienia, a koleżan-
ki z Cezalu udzielały porad i zapraszały do 
naszych sklepów medycznych przy ul. Zyg-
muntowskiej 10 i Boya Żeleńskiego 5, gdzie 
można zakupić zarówno asortyment prezen-
towany na naszym stoisku, jak i inne produk-
ty przydatne na wakacje.

Kolejne szkolenie, do którego się przygo-
towujemy ma się odbyć na początku czerwca  
w Katowicach. Organizatorami są Cezal 
Śląski i firma Schulke, producent prepara-
tów odkażających, dezynfekcyjno-myjących  
i antyseptycznych dla całego obszaru me-
dycznego. Spotkanie to ma na celu utrwa-
lenie wiedzy merytorycznej i umiejętności 

doboru preparatów dla klientów z uwzględ-
nieniem właściwego ich wykorzystania.

Uczestnictwo w różnego typu szkoleniach 
jest dla nas bardzo ważne. To motywacja do 
nowych działań i  pomysłów. A doświadcze-
nie, które nabywamy możemy doskonale wy-
korzystać w naszej firmie.  

Jolanta Darłak

MAJOWE AKTUALNOŚCI Z CEZALU
Szkolenia, warsztaty, prezentacje to najlepsze metody rozwoju. Dlatego pra-
cownicy Cezalu regularnie biorą w nich udział.  W maju odbyło się kilka tego 
rodzaju spotkań.

Nasza Mama

Nasza kochana
         Mamo
Dzisiaj
             Jesteś
                        Wesoła
                        Uśmiechnięta
                        I piękna
Te
Kwiaty
            Dla
                   Ciebie
Zawsze Ci
                   Wręczamy
Nie tylko od
                    Święta

Czy o tym nie wiesz,
Że my Cie kochamy

Bądź zawsze wesoła
                        Uśmiechnięta
                        I piękna

Bo w sercu codziennie
Cię mamy
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Podczas oficjalnej części  imprezy, która 
była połączona z „Balem Handlowca”, Prezes 
Zarządu Krzysztof Tokarz wraz z Dyrektor 
ds. Personalnych Haliną Pączką wręczyli 
pracownikom wyróżnienia za sumienność i 
szczególne zaangażowanie w codzienną pra-
cę oraz osobisty wkład w rozwój firmy.

Celem naszego spotkania było przede wszystkim bliższe po-
znanie się  oraz wspólna zabawa. Po godzinie 19-tej uroczyście 
przywitał wszystkich przybyłych pracowników dyrektor oddziału 
Marek Bydłowski . 

Na pięknie udekorowanych stołach pojawiły się przepyszne  da-
nia. A tańcom i hulankom nie było końca. Świetny nastrój, wspa-
niała oprawa muzyczna DJ Grzegorza sprzyjały imprezowaniu do 
wczesnych  godzin rannych. 

Podsumowując imprezę  pracownicy stwierdzili, iż pomysł na 
wspólną zabawę nie zawiódł i należałoby spotykać się częściej.

Beata Oczyńska

MAJóWKA PRACOWNIKóW  
ODDZIAŁU RZESZóW
W dniu 26 maja w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie odbyła się impreza 
integracyjna dla pracowników oddziału Rzeszów. Uczestniczyło w niej 150 
pracowników z różnych działów – handlowego, agencji ochrony, kadr, logi-
styki, sklepów własnych, franczyzy.

CZEKAMY NA POWTóRKĘ
IMPREZA INTEGRACYJNA PRACOWNIKóW ODDZIAŁU CZELADź

W Radzionkowie 26 maja 2017 w Zajeździe Karlik od-
była się  impreza integracyjna pracowników oddziału 
Czeladź.

Spotkanie uatrakcyjniły konkursy, pod-
czas których można było wygrać koszulki 
kibica Asseco Resovii z logiem firmy Nasz 
Sklep. Zabawa trwała do białego rana przy 
wspólnym biesiadowaniu i tańcach.

Dziękujemy wszystkim za przybycie  
i wspaniałą zabawę.

Małgorzata Ożóg
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Poznawanie miasta rozpoczęliśmy od zwiedzania terenu 
nazywanego przez mieszkańców Lwowa  „Wysokim Zam-
kiem”. To tutaj  znajduje się Kopiec Unii Lubelskiej, z które-
go roztacza się niezapomniana panorama Lwowa. Następnie 
przejechaliśmy autokarem do centrum. Zobaczyliśmy plac 
i pomnik Adama Mickiewicza, Operę Lwowską oraz liczne 
świątynie grekokatolickie i ormiańskie.  W przerwie zwie-
dzania zjedliśmy i nieco się zregenerowali w restauracji „An-
dra”. Po  dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do hotelu Kopa. 
Tu dzień zakończyliśmy miłym akcentem - imprezą integra-
cyjną. Pyszne przekąski oraz muzyka na żywo wykonywana 
przez zespół „Starsound” sprzyjały udanej zabawie.  

W drugim dniu wycieczki zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Browaru Lwowskiego, gdzie oprócz oglądania eksponatów 
można było dowiedzieć się jak zmieniała się produkcja piwa, 
a także posmakować różnych wyśmienitych trunków. Kolej-

KIERUNEK LWóW
Dla pracowników GK Specjał zorganizowany zo-
stał wyjazd integracyjny do Lwowa. Wyprawa wy-
startowała o godz. 4.30 w sobotę 20 maja spod 
siedziby firmy i rankiem grupa dotarła do celu.

Zorganizowany turniej był podsumowaniem cyklu spo-
tkań na torze bowlingowym, jakie odbywały się przez ostat-
nie miesiące. To podczas nich okazało się, że wśród pra-
cowników GK Specjał jest wielu sympatyków tej gry. Stąd 
pomysł na organizację turnieju. Podczas spotkania rywa-
lizacja była zacięta, bo jak okazało się umiejętności graczy 
były na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie turniej wy-
grał Michał Kanios. Drugą lokatę zajęła Małgorzata Tama, 
a na trzeciej pozycji znalazł się Andrzej Górski.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i specjalnie 
przygotowane na tę okazję medale. Turniejowi towarzyszyła 
przyjazna atmosfera. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy! 

Magdalena Bonecka-Sowa

TURNIEJ bOWLINGOWY PRACOWNIKóW 
GK SPECJAŁ ROZSTRZYGNIĘTY
Znamy zwycięzców turnieju bowlingowego pracowników GK Specjał, któ-
ry odbył się 31 marca br. w klubie Kula w galerii Nowy Świat w Rzeszowie. 
Najlepszy okazał się Michał Kanios. Jednak rywalizacja była bardzo zacięta,  
a emocje towarzyszyły do samego końca.

nym etapem było zwiedzanie cmentarzy: Lwowskiego oraz Łyczakowskiego. 
Następnie odwiedziliśmy palarnię kawy, po degustacji której udaliśmy się na 
obiado-kolację do restauracji w centrum miasta. Potem uczestnicy mieli czas 
wolny na indywidualne zwiedzanie.

Wyjazd okazał się niezapomniany. Pogoda oraz humory uczestnikom do-
pisywały.

Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę i zwiedzanie. Liczymy na was przy 
kolejnych tego typu imprezach!!!

Sylwia Bałchan
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W dniu 21 lutego 2017 r. w budynku GK 
Specjał przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie 
odbyło się kolejne szkolenie z „Równoważ-
nego czasu pracy”. Tym razem uczestnikami 
spotkania byli Kierownicy Grup Usługowych 
GK Specjał oraz pracownicy Agencji Ochro-
ny ARMA. Uczestnicy biorący udział w tym 
wydarzeniu zdobyli wiedzę z planowania 
i zarządzania równoważnym czasem pra-
cy swoich pracowników. Szkolenie zostało 
bardzo wysoko ocenione przez wszystkich 
uczestników.

Natomiast 3 kwietnia w Rzeszowie rozpo-
czął się cykl kwartalnych spotkań pracow-
ników działów personalnych i osób współ-
pracujących mający na celu przekazanie 
najnowszych informacji między innymi z za-
kresu prawa pracy, obecnie obowiązujących 
przepisów, aktualnych zarządzeń i procedur 

Szkolenia w GK Specjał stały się istotnym elementem  codziennego funkcjo-
nowania Grupy. Coraz więcej pracowników uczestniczy w działaniach służą-
cych poprawie jakości i efektywności ich pracy. 

oraz zasad ich stosowania. 
Podczas pierwszego spotkania zostały po-

ruszone tematy: Zasady zawierania umów 
zlecenia oraz ewidencjonowania czasu 
świadczenia usługi, zasady zawierania umo-
wy poręczenia. Ponadto odbyły się warsztaty 
z przeprowadzania rekrutacji.

Trwa cykl szkoleń z tematyki negocjacji 
sprzedażowych z elementami zaawanso-
wanych technik sprzedaży adresowane do 
przedstawicieli handlowych Grupy Kapitało-
wej Specjał, na których uczestnicy nabywają 
praktyczne umiejętności z dziedziny nego-
cjacji. Spotkania potrwają do czerwca 2017 r. 
Jednocześnie już przygotowywane są kolejne 
szkolenia dla pracowników GK Specjał.

Michał Kanios

SZKOLENIA W SPECJALE

Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego przelewu 
kwoty 1 proc. poinformujemy Państwa o kwocie, 
którą zebraliśmy. Dołożymy wszelkich starań, 
aby ofiarowane przez Was środki zostały 
wykorzystane wyłącznie z korzyścią dla 
potrzebujących wsparcia dzieci. Infor-
mujemy również, iż w lipcu b.r. na 
stronie internetowej Fundacji Specjał 
www.fundacjaspecjal.pl zostanie za-
mieszczone sprawozdanie finanso-
we oraz merytoryczne za rok 2016. 
Zainteresowanych zapoznaniem się 
z rozliczeniem naszej działalności 
zapraszamy do odwiedzenia strony.

Pragniemy aby nasza fundacja 
mogła odpowiedzieć na każdą prośbę 
o wsparcie, ale do tego potrzebujemy 
środków finansowych. W ubiegłym roku 
przekazaliśmy ponad 11 tys. zł dla naszych 
podopiecznych. Kolejne jednorazowe zapomogi 

FUNDACJA SPECJAŁ DZIĘKUJE!!!
Z całego serca w imieniu Fundacji  Specjał i jej podopiecznych dziękujemy 
wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1% podatku za rok 2016 !!! 
Mamy nadzieję, iż dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc większej 
ilości chorych dzieci. 

trafiły już w bieżącym roku do czekających na 
pomoc dzieci, m.in. na sfinansowanie rehabilita-

cji oraz zakup sprzętu medycznego. Od kilku 
lat mamy również  pod stałą opieką kilko-

ro dzieciaków, które wspieramy poprzez 
stały zwrot kosztów leczenia. Jednocze-

śnie zachęcamy do składnia wniosków 
o przyznanie pomocy przez osoby 
potrzebujące wsparcia. W przypad-
ku pytań prosimy o kontakt pod nr 
tel.17 859 71 30, 17 859 71 46. 

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć 
Fundację darowizną prosimy o 
wpłaty na konto:

FUNDACJA SPECJAŁ
BPS Bank O/Rzeszów numer konta: 

66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.
Nr KRS: 0000373138

Katarzyna Smęt



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  
Iwoną Krasną-Dziedzic.

Grill trochę inaczej

Grillowany łosoś

Składniki:
4 dzwonka łososia
sok z cytryny
koperek
przyprawa Ziarenka smaku
pieprz

Przygotowanie:
Łososia oprószamy przyprawami. Grillujemy 
na rozgrzanym ruszcie przez ok. 8-10 min. Po 
zdjęciu z rusztu skrapiamy sokiem z cytryny 
i posypujemy posiekanym koperkiem.  
Zamiast koperku możemy dodać zioła 
prowansalskie i wiórka masła. Warto wtedy 
użyć do grillowania folii wysmarowanej 
oliwą. 

Szaszłyki z kurczaka 
i brzoskwiń

Składniki:
pierś z kurczaka 600 g
jogurt naturalny 200 ml
przyprawa do kurczaka 2 łyżki
sok z cytryny 3 łyżki
puszka brzoskwiń

Przygotowanie:
Umyte i osuszone mięso kroimy w małą 
kostkę. Mieszamy z jogurtem, przyprawą 
do kurczaka, sokiem z cytryny. 
Przykrywamy i odstawiamy na 3 godziny 
do lodówki. Odsączone brzoskwinie 
kroimy na trochę większe kawałki od 
mięsa. Nabijamy na zmianę kurczak i 
brzoskwinie na szpadki. Pieczemy na 
grillu, obracając je co jakiś czas.

Faszerowane pieczarki 

Składniki:
6 dużych pieczarek
2 ząbki czosnku
1/2 papryczki chili
40 g sera feta
sól, pieprz
1 łyżka oliwy + oliwa do posmarowania 
pieczarek
1 łyżka posiekanej natki

Przygotowanie:
Czosnek obieramy, papryczkę oczyszczamy z 
nasion i drobno kroimy, dodajemy pokrojoną 
fetę, natkę, oliwę i przyprawy. Mieszamy.
Usuwamy nóżki z pieczarek. Kapelusze 
malujemy z zewnątrz oliwą, do środka 
nakładamy farsz. 
Gotowe pieczarki zawijamy w folię 
aluminiową i grillujemy na tradycyjnym 
grillu lub elektrycznym od 15 do 30 min.

Zaczął się kolejny sezon grillowy. Wszyscy 
uwielbiamy smak i zapach przygotowywa-
nych dań oraz panującą przy tym atmosferę.
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Wioleta Sokołowska

Zazwyczaj na grillu ląduje kiełbasa, karkówka czy stek, a przecież  
na ruszt możemy wrzucić nie tylko mięso. Coraz częściej sięgamy po 
warzywa i ryby.  Polecam szczególnie grillowane owoce. Upieczone 
jabłka, gruszki, banany, brzoskwinie, a nawet cytrusy świetnie sma-
kują zarówno jako dodatek do mięsa jak i deser. Poniżej przedsta-
wiam przepisy na szybkie i  bardzo smaczne dania.



Miejsce pracy:  
Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kokotów, Łódź, Bronisze, Leszno, Wrocław, 
Czeladź, Kędzierzyn Koźle, Łozienica, Pruszcz Gdański

Obowiązki na stanowisku:
•	przygotowanie i kompletowanie towarów do wysyłki – zgodnie z zamó-

wieniem klientów,
•	praca ze skanerem,
•	przyjmowanie dostaw na magazyn,
•	utrzymanie porządku na magazynie,
•	kontrola terminów przydatności do spożycia,
•	udział w inwentaryzacjach 

Nasze oczekiwania:
•	doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
•	gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
•	książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej 

wyrobienia,
•	mile widziane doświadczeni w  branży FMCG,
•	dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie 

Oferujemy:
•	pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	zatrudnienie w ramach umowy o  pracę  w systemie 3-zmianowym,
•	atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane regularnie i  

terminowo),
•	bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur wewnętrznych,
•	ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport,
•	dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl,
•	zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie e-learningowym,
•	wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe

Miejsce pracy:  
Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kokotów, Łódź, Bronisze, Leszno, Wrocław, 
Czeladź, Kędzierzyn Koźle, Łozienica, Pruszcz Gdański

Obowiązki na stanowisku:
•	dystrybucja artykułów spożywczych zgodnie z wyznaczonymi trasami,
•	obsługa sklepów spożywczych w tym rozładunek dostaw, odbieranie 

zwrotów i reklamacji, obsługa dokumentacji transportowej i magazyno-
wej, bieżąca obsługa pojazdu 

Nasze oczekiwania:
•	prawo jazdy kat. C,
•	karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy,
•	książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej 

wyrobienia,
•	mile widziane doświadczenie w transporcie artykułów FMCG,
•	dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność 

Oferujemy:
•	pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
•	zatrudnienie w ramach umowy o  pracę  w systemie jednozmianowym,
•	atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane regularnie i  

terminowo),
•	ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport,
•	dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.specjalfinanse.pl,
•	zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie e-learningowym,
•	wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe

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

Magazynier Kierowca kat. C

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

PLATFORMA ZAKUPOWA

MODEL TELEFON/ROUTER/TABLET  BRUTTO PLN MODEL TELEFON/AKCESORIA GSM  BRUTTO  PLN

 LG G6                    ( 2017 )    model LG-H870 2.399  HUAWEI P10          ( 2017 )   model VTR-L29        Dual Sim             2.019

 LG K10                  ( 2017 )     model LG-M250E     Dual Sim         688  HONOR 8                                model FRD-L09        Dual Sim 1.399

 LG K8                     ( 2017 )   model LG-M200E      Dual Sim         539  HUAWEI P10 Lite  ( 2017 )   model WAS-LX1       Dual Sim             1.129

 LG K4                     ( 2017 )   model LG-M160E      Dual Sim         439  HUAWEI P9 Lite    ( 2017 )   model PRA-LX1         Dual Sim                949

 SAMSUNG GALAXY S8 +            (2017)   model SM-G955F 3.089  HUAWEI Y5 II                         model CUN-L21        Dual Sim    399

 SAMSUNG GALAXY S8               ( 2017 )  model SM-G950F 2.789  SONY XPERIA XZ PREMIUM 2.319  

 SAMSUNG GALAXY A5              ( 2017 )  model  SM-A510F 1.379  SONY XPERIA XA1    898 

 SAMSUNG GALAXY A3              ( 2017 )  model  SM-A510F 1.058  HTC DESIRE 10 LIFESTYLE    948  

 SAMSUNG GALAXY XCOVER 4 ( 2017 )  model SM-G390F            789  TELEFUNKEN  OUTDOOR  LTE         super wytrzymały smartfon    509

 SAMSUNG GALAXY J3               ( 2016 )  model SM-J320FN    475  MARKOWY UCHWYT SAMOCHODOWY BASEUS      27

 ZTE BLADE A520    406  MARKOWY UCHWYT SAMOCHODOWY REMAX      26

 LENOVO K6 Note                  4000 mAh                  Dual Sim     875  SZKŁO OCHRONNE NA EKRAN HARTOWANE  9H PRO +        6

 MAXCOM MM 238 3G                          solidny tani telefon   159  ŁADOWARKA SIECIOWA USB  5V – 1A      10

 MAXCOM  MM143 3G                                            Dual Sim   136  ŁADOWARKA SAMOCH. PROCESOR. REMAX   3 X USB  MOC 4.2A      23

 ROUTER HUAWEI B 315 S LTE   299  ETUI  „FLIP” KABURA Z ZAMKNIĘCIEM MAGNETYCZNYM              14

 ROUTER MOBILNY DWR-932c1 LTE   209  ŻELOWY POKROWIEC  ETUI „ULTRA SLIM”        5

 TABLET HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE   767   ŻELOWE MARKOWE ETUI „JELLY” MERCURY ( RÓŻNE KOLORY )      14

  
              Na zamówienie dostępne także inne modele telefonów                  
                     Orientacyjny czas dostawy  2- 3 dni robocze

     W ofercie posiadamy również inne akcesoria GSM renomowanych 
producentów   ( REMAX, JABRA, ACURA, SAMSUNG, GOOSPERY, PRODA, PURO … )

UWAGI DODATKOWE:
- oferujemy towary fabrycznie nowe wyłącznie z polskiej dystrybucji,
- cennik brutto, wystawiamy faktury vAT 23%,
- brak blokad, urządzenia działają z kartami wszystkich krajowych dystrybutorów,
- gwarancja producenta 24 miesiące, realizaowana we wszystkich autoryzowanych serwisach,
- inne modele na zamówienie.
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