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Zarząd i Pracownicy
GK Specjał

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM TOKARZEM
PREZESEM GK SPECJAŁ

ZBUDUJMY DOBRĄ ATMOSFERĘ
Co uważa Pan aktualnie za najpoważniejszy problem, z którym musi się uporać
GK Specjał?
W dobie dynamicznie zmieniającego
się rynku pracy do wykonania wielu wyzwań, projektów, zadań do każdego z nich
potrzebni są zdolni, zaangażowani, zmotywowani pracownicy. W tym aspekcie
będzie coraz gorzej. Mam świadomość,
że jest to przede wszystkim pochodna sytuacji na rynku pracy, jednak mamy do czynienia z rosnącą rotacją pracowników, która niekoniecznie wynika z niezadowolenia
z poziomu oferowanych przez nas płac.
Obserwujemy rynek pod tym kątem. Wiem,
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że nasza oferta płacowa jest podobna, a niekiedy nawet przewyższa to, co jest wstanie
zaoferować rynek. Mimo to zaskakujące nas
odejścia z pracy są obecnie zbyt częste.
Jak zamierzacie temu przeciwdziałać?
Zadowolenie z pracy to nie tylko wysoka płaca, ale i atmosfera panująca w firmie. Stworzenie dobrze funkcjonującego
zespołu zależy nie tylko od pieniędzy. Dlatego też chciałbym, abyśmy wrócili, na ile
to jest możliwe, do korzeni. Gdy Specjał był
małą firmą zatrudniającą kilkadziesiąt osób
stworzenie dobrej atmosfery w zespole było
o wiele łatwiejsze. Gdy przedsiębiorstwo za-
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trudnia prawie 5,5 tysiąca osób trudności
w tej kwestii narastają. Mimo to poszukujemy form umożliwiających nawet przy obecnej skali działalności stworzenie warunków
dla powstawania silnie z sobą zintegrowanych zespołów pracowniczych.
A konkretnie?
Poprawimy funkcjonowanie funduszu socjalnego. Chcemy lepiej wykorzystać środki,
jakimi na cele socjalne dysponujemy. Zaczynamy organizować dla poszczególnych grup
pracowniczych wspólne przedsięwzięcia
i imprezy: bieganie, kręgle, zawody sportowe. Już zaproponowaliśmy pracownikom

wycieczki zagraniczne na bardzo dla nich
korzystnych warunkach. Wyjazd do Hiszpanii kosztował ich tylko 500 złotych, zaś
pozostałe koszty ponosiła firma. Szczególną uwagę zwracamy przy tym na to, aby nie
były to przedsięwzięcia dla wybranych, gdyż
wtedy cele integracyjne nie mogłyby zostać
zrealizowane. Te i inne działania mające na
celu budowanie atmosfery w firmie i lojalności pracowników będziemy bez wątpienia
rozszerzać.
Jak ocenia Pan efekty sprzedażowe bieżącego roku?
Przewidujemy, że sprzedaż będzie znacząco większa niż planowaliśmy, czyli wzrośnie
prawdopodobnie w porównaniu do roku poprzedniego nie 10, ale około 15 proc. To jednak tylko jedna strona medalu – oceniam, że
wynik finansowy firmy może być słabszy niż
przed rokiem. Nie ma w tym nic dziwnego.
W warunkach obecnej ogromnej konkurencji cenowej, przede wszystkim ze strony dyskontów, należało się tego spodziewać. Nie ma
bowiem szans na podniesienie marż, a one
w dużej mierze decydują o wyniku finansowym firmy. Dlatego jedyną metodą utrzymania, a może i zwiększenia wyniku finansowego jest wzrost sprzedaży, ograniczenie
kosztów, w tym niestety także zatrudnienia,
rezygnacja ze słabo rotujących produktów
oraz poprawa wydajności pracy.

szych działań do nowych przepisów. Takich
przykładów można by wymienić niemało.
Mimo to, w odróżnieniu od wielu innych
przedsiębiorstw, w przypadku GK Specjał
nie ma potrzeby czy to restrukturyzacji, czy
głębszych zmian organizacyjnych. Nasza
działalność jest mocno zdywersyfikowana, co jest sporą siłą Grupy. Funkcjonujemy w obszarze obrotu produktami FMCG,
w ochronie i zabezpieczaniu mienia, a także
w zaopatrzeniu lecznictwa. Firma jest stabilna i oparta na silnych podstawach.
W jaki jednak sposób planujecie radzić
sobie z zagrożeniami, które Pan wymienił?
Przede wszystkim nie możemy sobie pozwolić na błędy i złe posunięcia. Każda decyzja jest w gronie kierowniczym przedyskutowana i jej podjęcie poprzedzone długim
namysłem. I nie jest tak, że prezes za wszelką
cenę stawia na swoim. Ocena decyzji przez
zarząd jest dla mnie niezwykle istotna.
Ważnym elementem ucieczki przed ewentualnymi zagrożeniami dla stabilności firmy
jest poszerzanie wiedzy wśród pracowników.
Dlatego coraz większą wagę przywiązujemy
do systemu szkoleń skierowanych do poszczególnych grup pracowniczych. A jeżeli
tę wiedzę skutecznie połączymy z działaniami na rzecz zwiększenia lojalności pracowniczej, o czym mówiliśmy na wstępie, to jestem
spokojny o przyszłość Specjału.
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Mamy do czynienia z koniunkturą gospodarczą, zaś konsumenci mają coraz więcej
pieniędzy. Mimo to wiele firm przeżywa kłopoty, niektóre się restrukturyzują, inne nawet
bankrutują. Jak w tym kontekście ocenia Pan
zewnętrzne warunki funkcjonowania takiej
firmy jak GK Specjał?
Obecnie bardzo trudne są warunki zewnętrzne funkcjonowania firmy. Poczynając od mało stabilnego otoczenia prawnego,
w którym przychodzi nam działać, poprzez
wzrost kosztów funkcjonowania i brak rąk
do pracy, zaś na potężnej konkurencji kończąc. Poza już wspomnianymi czynnikami
ograniczającymi możliwości poprawy wyniku finansowego wystarczy wspomnieć
o niedawno ogłoszonym zamiarze zmian
w zasadach naliczania ZUS. To oznacza dla
nas konieczność kolejnego dostosowania na-

Jakie są plany firmy na rok przyszły i lata
następne i co z akwizycjami, które Pan kilkakrotnie zapowiadał?
Co do akwizycji to czekamy obecnie na
decyzję UOKiK dotyczącą przejęcia przez
spółkę Nasz Sklep wszystkich udziałów
w krakowskiej firmie Megana. Oznacza to,
że po ostatecznym zamknięciu tej transakcji
sieć sklepów Avita trafi pod nasze skrzydła.
Co do innych fuzji, czy akwizycji odpowiem
to, co zawsze: rozmowy trwają i przedwcześnie nie można nic ujawniać.
Jeśli zaś chodzi o plany na najbliższe lata
to chcielibyśmy i jest to w pełni realne, utrzymać wzrost sprzedaży na poziomie dotychczasowym, czyli 10-15 proc. w skali roku,
przy utrzymaniu dotychczasowego wyniku
finansowego. Sądzę natomiast, że w obecnych warunkach bardzo trudno o precyzyjne
przewidywanie rozwoju w perspektywie kilkuletniej.
Dziękuję za rozmowę

Witold Nartowski
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ROZMOWA Z ADAMEM MOKRYSZEM, PREZESEM MOKATE

SĄ POLA DO ZAGOSPODAROWANIA
Specjał jest jednym z największych dystrybutorów produktów
FMCG w Polsce. Czy Pana zdaniem skala współpracy między Specjałem i Mokate odzwierciedla pozycję obu firm na rynku?
Specjał to jeden z naszych najstarszych partnerów, jeśli chodzi
o polską dystrybucję. Skala współpracy rosła wraz z rozwojem - tak
Mokate, jak i Specjału. Na chwilę obecną jest dla nas powodem do
dumy i satysfakcji. Choć apetyt na więcej zawsze pozostaje. Ostatecznie to jeden z głównych czynników systematycznego progresu.
Historia Mokate i Specjału jest podobna – od małej firmy prywatnej
powstałej u progu lat 90-tych do pozycji liderów w swoich specjalnościach. Czy to podobieństwo losów sprzyja Państwa kontaktom biznesowym?
Oczywiście, że tak. Przy tak długiej współpracy jak nasza jest to
sprawa zupełnie oczywista. Przez szereg lat budowaliśmy doskonały,
dwustronny kontakt, z którego teraz czerpiemy obopólne korzyści.
Jesteśmy w stanie szybko reagować na pojawiające się na rynku sytuacje, sprawnie odpowiadać na potrzeby naszego Partnera, czy to
w kwestiach zatowarowania, czy przygotowania różnego rodzaju
promocji. Łączy nas również podobne podejście do klienta końcowego, którego satysfakcja zawsze była i pozostanie dla nas priorytetowa.
Jakie elementy współpracy ze Specjałem są dla Państwa szczególnie
ważne i decydujące dla dalszego poszerzania kontaktów biznesowych
z Grupą Specjał?
Z pewnością stabilność współpracy i wzajemne zaufanie. To jedne
z kluczowych czynników, które gwarantują sukces w kooperacji rynkowej różnych podmiotów gospodarczych. Z partnerem do którego
mamy zaufanie można budować długofalową strategię działania, co
w dzisiejszym świecie, pełnym dynamicznych zmian jest szczególnie
istotne. Ponadto swobodna wymiana bieżących informacji na temat
tego, co dzieje się na rynku jest podstawą do tworzenia większej efektywności naszej współpracy.
W jakich dziedzinach poszukiwałby Pan możliwości dalszego poszerzenia współpracy i czego oczekiwałby Pan poza oczywiście wzrostem
wzajemnych obrotów?
Jak to w biznesie - cały czas istnieją pola do zagospodarowania,
które są w stanie generować zyski. Dobrym przykładem może tu być
choćby trend prozdrowotny. Od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie zdrową żywnością, które otwiera przed rynkiem spożywczym ciekawe perspektywy. W naszej ofercie mamy nową linię
Fitmania, która idealnie w ten trend się wpisuje. Kolejne wyzwanie
to budowanie linii Premium zarówno w kawach, jak i herbatach. To
również segmenty rynku, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów. A oferta Mokate jest tu zarówno szeroka, jak
i innowacyjna.
W Waszym portfolio znajduje się wiele produktów. Które z nich są
dla Was najistotniejsze we współpracy z tradycyjnym kanałem dystrybucji, zaś ze Specjałem w szczególności?
Najważniejsze pozostaje dla nas konsekwentne budowanie szerokiej półki zarówno w kawach, jak i herbatach. Na uwagę zasługuje
z pewnością linia herbat Loyd, z szerokim wyborem napojów czarnych, zielonych, owocowych czy funkcjonalnych. Jest też Minutka
– od lat jeden z hitów sprzedażowych. Mocny punkt to niezmien-
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nie bogata oferta kaw i miksów kawowych, które nieustająco cieszą
się dużym powodzeniem wśród naszych klientów. Oczywiście z flagowym Mokate Cappuccino na czele.
Jak układa się współpraca w zakresie wsparcia sprzedaży Waszych
produktów i czy dostrzega Pan w tej dziedzinie możliwości dalszego
rozwoju?
Nasza współpraca po doświadczeniach wielu lat wspólnej działalności układa się bardzo dobrze. Choć jako producent zawsze widzę
możliwość rozwoju i intensyfikacji działań. Rynek spożywczy to sektor niezwykle dynamiczny. Tu trzeba działać bardzo szybko, wyprzedzając nieraz oczekiwania klientów. Dlatego stała współpraca z solidnym partnerem daje możliwość konsekwentnego budowania wspólnych strategii sprzedaży, wraz z ich wsparciem marketingowym.
Krzysztof Tokarz, prezes Specjału zapowiada dalszy intensywny
rozwój sieci franczyzowych Nasz Sklep i Livio. Jakie wiążecie z tym
nadzieje?
Każdy rozwój naszych partnerów biznesowych jest dla nas mobilizujący. Stwarza bowiem szansę również dla nas. Nowe sklepy sieci
Nasz Sklep i Livio oznaczają kolejne półki wypełnione produktami
Mokate. Obserwując dotychczasowe działania Grupy Specjał jestem
przekonany, że zapowiadane plany rozbudowy sieci wkrótce staną się
rzeczywistością. Z pozytywnym skutkiem dla obu stron.
Zbliża się Boże Narodzenie. Czy i jakich nowości produktowych
mogą się spodziewać klienci Mokate i Specjału w perspektywie tych
świąt?
Oferta świąteczna to przede wszystkim linie rozgrzewające
zarówno herbat, jak i kaw. Wśród tych pierwszych na wyróżnienie
zasługują Warming Tea, owocowe z rozgrzewającymi aromatami
egzotycznych przypraw. Miłośników czekolady do picia z pewnością
usatysfakcjonuje linia czekolad na gorąco – Warming Chocolate.
Zamknięte w atrakcyjnych puszkach, wzbogacone smakiem mięty, wiśni z chili bądź piernika sprawdzą się idealnie w świąteczne
wieczory. A dla fanów naszego cappuccino mamy wyjątkową propozycję – trio Winter Taste, specjalną zimową edycję tego wyjątkowego
napoju.
Witold Nartowski

SPECJAŁ O/WROCŁAW WYCHODZI NA PROSTĄ

O SUKCESIE DECYDUJE ZESPÓŁ
Szczególny charakter wrocławskiego oddziału Specjału wynika z faktu, iż obsługuje on wyjątkowo duży region kraju. To zarówno Dolny Śląsk, jak i część Opolszczyzny, a także Wielkopolski.
Jak wyjść z dołka

Mimo pozyskania przed kilku laty nowoczesnej powierzchni magazynowej oddział nie spełniał przez wiele lat związanych
z nim oczekiwań. Tomasz Krasnosielski, od roku kierujący oddziałem ocenia, że zasadniczym powodem ciągnących się od dawna
lat trudności był brak zgranego i kompetentnego zespołu. Dlatego
obejmując przed rokiem funkcję dyrektora oddziału postawił przede
wszystkim na zorganizowanie takiej grupy fachowców, którzy nie
tylko znaliby specyfikę dystrybucji hurtowej, ale i stanowili zespół
doskonale współpracujących ze sobą osób. - W ciągu tego roku taki
skład udało się nam zorganizować. Wymieniliśmy sporą część załogi, uzupełniony został kulejący dział zakupów i sprzedaży, mamy
kompetentnych i lojalnych pracowników w pozostałych działach,
w tym logistyki, która poprzednio funkcjonowała fatalnie. Wysokie
kompetencje i umiejętności zarówno pozyskanych jak i „starych”
pracowników to jednak nie wszystko. Udało się ponadto stworzyć
dobrze ze sobą współpracujący zespół, zaś praca w takiej atmosferze
wyjątkowo sprzyja osiąganiu coraz lepszych wyników – opowiada
Tomasz Krasnosielski.

Wkrótce także nabiał

Wrocławski oddział Specjału zatrudnia obecnie ponad 70 osób
i współpracuje z około 150 dostawcami. Dysponując liczącą prawie
4 tys. mkw. nowoczesną powierzchnią magazynową jest w stanie
zaoferować lokalnemu rynkowi ponad 5 tysięcy pozycji asortymentowych. Nic więc dziwnego, że swoją działalnością obejmuje także
część Opolszczyzny i graniczy z obszarem obsługiwanym przez oddział Specjału w Kędzierzynie – Koźlu. Wrocław współpracuje także
z oddziałem w Lesznie, który pełni rolę cross docku dla produktów
dostarczanych z Wrocławia do odbiorców na terenie Wielkopolski.
Dobre wyniki sprzedaży osiągane w ostatnich miesiącach powodują, że oddział we Wrocławiu przymierza się do poszerzenia swojej
oferty asortymentowej o produkty nabiałowe. - Dysponujemy nie
tylko kilkusetmetrową powierzchnią chłodniczą w naszym magazynie, ale i transportem umożliwiającym dostarczanie tak delikatnego
produktu świeżego jakim jest nabiał. Obrót takim towarem wymaga
jednak przede wszystkim wyspecjalizowanych kupców, którzy potrafią zadbać o proces zakupu i dystrybucji tych produktów. Takiej osoby obecnie poszukujemy. Sądzę, że już wkrótce zaoferujemy naszym
partnerom także produkty nabiałowe – kontynuuje dyrektor Tomasz
Krasnosielski.

Rośnie liczba klientów

Obecnie oddział obsługuje ponad 700 stałych klientów, zaś licząc
z incydentalnymi jest ich prawie tysiąc. Są wśród nich w zasadzie
wszystkie sieci handlowe funkcjonujące na terenie Dolnego Śląska,
w tym także sieci franczyzowe konkurentów Specjału. Głównymi
odbiorcami produktów jest oczywiście detal, który generuje od 75 do
80 proc. przychodów oddziału, zaś pozostałe 20-25 proc. przypada
na mniejsze firmy hurtowe. Ważnymi partnerami oddziału są oczywiście sklepy zrzeszone w sieciach franczyzowych Specjału, przypada na nie już 10 do 15 proc. obrotu. - Współpracujemy z największymi sieciami detalicznymi działającymi w tym regionie, w tym
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ze wszystkimi PSS-ami. Oddział współdziała także z Dolnośląską
Agencją Handlową „Społem”, która zrzesza spółdzielnie z Dolnego
Śląska i dzięki temu jesteśmy dostawcą w każdej z nich - podkreśla
Tomasz Krasnosielski.

Liczy się atmosfera

Biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży i plany rozwojowe oddziału
trudno nie zadać sobie pytania jak to będzie możliwe w warunkach
niedoboru rąk do pracy. Tym bardziej, że Wrocław charakteryzuje się wyjątkowo niskim bezrobociem i z problemem tym boryka
się większość tutejszych przedsiębiorstw. Tomasz Krasnosielski przyznaje, że sytuacja jest trudna. - Takie kłopoty ma zarówno handel
hurtowy, jak i detaliczny. My jednak jesteśmy w dosyć szczególnej sytuacji. Płace mamy dostosowane do poziomu porównywalnego z innymi firmami z branży, a w niektórych przypadkach jesteśmy wręcz
konkurencyjni. Nie tylko to jednak decyduje o naszej atrakcyjności.
Doskonała atmosfera jaka obecnie panuje w zespole sprzyja pozyskiwaniu potrzebnych pracowników. I rynek już o tym wie. Sądzę więc,
że brak rąk do pracy w naszym przypadku nie stanie na przeszkodzie
realizacji naszych planów rozwojowych – podsumowuje dyrektor
Krasnosielski.

Na zdj.:

Od lewej: Tomasz Kostyła – Kierownik Logistyki, Wojciech Kaczanowski – Kierownik Sprzedaży, Magdalena Biernacka – fakturzystka-kasjerka, Katarzyna Tarasiewicz – Specjalista ds. zakupów
i rozliczeń, Izabella Mielczarek – Kierownik Biura Obsługi Klienta,
Irena Marczak – Pracownik działu sprzedaży, Tomasz Krasnosielski
– Dyrektor oddziału, Anna Moskiewicz – Specjalista ds. Logistyki,
Beata Pawlaczyk – Dyrektor zakupów, Arkadiusz Sadowy – Kierownik Sprzedaży
Witold Nartowski
Tomasz Krasnosielski
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SPECJAŁ PO RAZ KOLEJNY LIDEREM!
29 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce odbyła
się dziesiąta, jubileuszowa gala Złotej Setki Firm Podkarpacia. Wśród zaproszonych gości byli prezesi, dyrektorzy oraz członkowie zarządu największych
firm z regionu płd-wsch Polski, a wśród nich prezes GK Specjał, który odebrał
statuetkę dla lidera na liście 10 największych przedsiębiorstw Podkarpacia
wg wielkości zatrudnienia w 2016 r.
Tegoroczną dziesiątą edycję rankingu
„Złota Setka” Firm Podkarpacia zorganizowano przy współudziale naukowo-badawczym Małopolskiego Instytutu Gospodarczego. To właśnie eksperci z tej instytucji pomogli w opracowaniu poszczególnych rankingów. Bo oprócz listy podstawowej, powstały
także tzw. Złote Dziesiątki. To zestawienia
dziesięciu najlepszych firm, np. według rentowności, zysku, dynamiki sprzedaży, skali

eksportu i udziału eksportu w sprzedaży czy
zatrudnienia. Pierwsze miejsce w ostatniej
z wymienionych kategorii Złotych Dziesiątek - wielkość zatrudnienia - zajął Specjał
z wynikiem 3835 osób zatrudnionych w 2016
roku. W rankingu głównym Złota Setka 2016
największych firm regionu Specjał uplasował
się na bardzo wysokiej czwartej pozycji.
Maciej Czerwiński

RANKING TOP 500 CEE 2017

SPECJAŁ MOCNO W GÓRĘ
Coface już po raz dwunasty przygotował ranking Top 500 CEE, czyli
zestawienie 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej.
Specjał zanotował awans w zestawieniu o 10 pozycji w górę.
W rankingu uwzględniono wyniki przedsiębiorstw i grup kapitałowych, które zanotowały największe obroty w 2016 roku. Analizie poddano także zyski, liczbę pracowników, strukturę sektorową i kondycję rynków.
Dane na temat przedsiębiorstw pozyskali
i zweryfikowali eksperci Coface bezpośrednio w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warto odnotować, iż co trzecia firma
w zestawieniu to polskie przedsiębiorstwo,
w czołowej dziesiątce jest ich z kolei cztery. Specjał zanotował skok w zestawieniu o 10 pozycji
w górę na miejsce 55. Strategia i efektywność
zarządzania oraz osiągane rokrocznie coraz
lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na systematyczny wzrost wartości
przedsiębiorstwa. Odzwierciedlają to awanse
w rankingach, które są potwierdzeniem tego,
iż firma należy do czołówki nie tylko w branży spożywczej, ale i w całej gospodarce.
Maciej Czerwiński
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Fot. Krzysztof Lokaj
Gazeta Codzienna Nowiny

Fot. Krzysztof Lokaj
Gazeta Codzienna Nowiny

XX MIĘDZYNARODOWE TARGI
BIZNES - ŻYWNOŚĆ - MEDYCYNA - AUTO FLOTA 2017

GODNY JUBILEUSZ
Za nami rekordowe 20. jubileuszowe targi firmy Specjał, największa sprzedażowa impreza
wystawiennicza w płd-wsch Polsce. W tym roku w dniach 8-9 listopada ogromnej ofercie
sprzedażowo-promocyjnej towarzyszyły konferencje, spotkania biznesowe oraz losowania
nagród dla uczestników.

Inauguracja otwarcia Targów. Od lewej: prezes zarządu Specjał Krzysztof
Tokarz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa Waldemar Szumny, Prezydent Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko,
Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej Stanisław Słowik

Wydarzenie zorganizowała Grupa Kapitałowa Specjał wraz z sieciami franczyzowymi
Nasz Sklep i Livio. Na 7 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej Hali Sportowo-Widowiskowej Podpromie w Rzeszowie zaprezentowało się ponad 220 wystawców, dla których
udział w Targach stał się już tradycją, jak
również wielu debiutantów.
Już po raz dwudziesty w listopadzie Rzeszów stał się stolicą biznesu, w której bran-

Losowania nagród
Tegoroczna odsłona imprezy handlowej
ze względu na swój rocznicowy charakter
przygotowana została z jeszcze większym rozmachem i dodatkowymi specjalnymi atrakcjami. Podczas dwóch dni targów obyły się
losowania 75 nagród dla osób posiadających:
kupony umieszczone w gazecie regionalnej
Super Nowości, kupony, które dostępne były
w sieci sklepów Go Sport w Rzeszowie oraz

Mikołaj Tokarz wręcza nagrody z losowań

że biznes, żywność, medycyna, a także auto
flota spotkały się, aby prezentować swoje
produkty czy usługi oraz nawiązywać nowe
kontakty biznesowe. Targi Specjał są wizytówką miasta Rzeszowa, a także doskonałą
promocją województwa podkarpackiego
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz największych imprez handlowych
w Polsce i przyciąga każdorazowo ponad
220 producentów z różnych branż oraz kilka
tysięcy zwiedzających.
Część wystawiennicza i prezentacja ofert
wystawców odbywały się w środę od godziny
10:00 do 18:00 oraz w czwartek w godzinach
od 10:00 do 15:00. Tradycyjnie pierwszego
dnia targów o godzinie 12:00 odbyła się uroczysta inauguracja z udziałem władz miasta
i regionu.

Medycyna Auto Flota standardowy program
konferencji medycznych poszerzony został
o inne bloki tematyczne. Dla 100 uczestników każdego ze spotkań organizator przygotował atrakcyjne prezenty tj. rabaty ehurtownia 200 zł, zestawy prezentowe z firmy
Top Food, power banki, Punkty Gwarantowane programu Super Profit, Bony na wykonanie systemu alarmowego o wartości 200 zł.

dr Andrzej Faliński w trakcie konferencji

kupony handlowe wydane podczas Targów
przez Wystawców za realizację zamówień na
stoiskach. Fundatorami nagród byli Specjał,
PSH Nasz Sklep oraz Specjał Finanse, a partnerem akcji Go Sport oraz Emotivo. Wśród
nagród znalazły się mi.n.: voucher Jazda
marzeń - Ferrari, voucher - Yasumi SPA, zestawy prezentowe dla niej, dla niego, dla dwojga
do realizacji w serwisie prezentmarzen.com,
bony GO Sport, bony Specjał Finanse, bony
PSH Nasz Sklep, rower Giro P Kettler oraz
szereg innych nagród.
Konferencje
Dwudniowe wydarzenie było nie tylko
okazją do zaprezentowania swojej oferty,
ale również do integracji i dyskusji dzięki
specjalnym konferencjom i spotkaniom biznesowym. W tym roku w trakcie XX Międzynarodowych Targów Biznes Żywność
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Tematy Konferencji:
8 listopada 15:30-16:00
Sposób na szybszą i wygodniejszą współpracę ze Specjałem, Prelegent: Artur Hordyn
8 listopada 16:30-17:30 Przyszłość handlu
Detalicznego w Polsce Prelegent: dr Andrzej
Faliński
9 listopada 10:00-12:00 Finanse
- jednolity plik kontrolny dla małych i średnich firm (korzyści, obowiązki, narzędzia
- split paypent- osobne konto bankowe
VAT- zagrożenia i obowiązki Prelegenci:
Krzysztof Czekaj, Małgorzata Militz
9 listopada 12:30–13:00 Uniwersytet Przedsiębiorczości Prelegenci: Iwona Mądra - Biedrzycka, Barbara Grygierek
9 listopada 13:30-15:00 Bezpieczeństwo
Obiektów Handlowych Prelegenci: Sławomir
Adamczyk, Przedstawiciel Policji.
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Laureaci statuetek i Złotych Specjałów
Podsumowaniem pierwszego dnia Targów był uroczysty bankiet, podczas którego wręczone zostały statuetki m.in. przez
przedstawicieli
władz
samorządowych
w następujących kategoriach: Biznes, Żywność, Medycyna, a także nagrody Złoty Specjał za Produkt Roku Debiut Roku, Partner
Flotowy oraz Partner Targów.

• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PRODUKT ROKU”- SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA „MLEKPOL” za MLEKO
BIAŁE 1 L BUTELKA PET
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„DEBIUT ROKU”- THE LORENZ
BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA
Z O.O.
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:

Laureaci w kategoriach Biznes, Żywność, Medycyna, a także nagrody
Złoty Specjał za Produkt Roku Debiut Roku, Partner Flotowy oraz Partner Targów

OTO LISTA TEGOROCZNYCH LAUREATÓW:

• statuetka Wojewody Podkarpackiego
w kategorii medycyna:
„TARGOWY LIDER MEDYCZNY”
MUSTAF MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALSKA RAFAŁ
KOWALSKI
• statuetka Wojewody Podkarpackiego
w kategorii medycyna:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA
I REKLAMA TARGOWA”– HELBO
SP. Z O.O.
• statuetka Wojewody Podkarpackiego
w kategorii medycyna:
„NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA” - HALCAMP MACIEJ GŁOWIŃSKI
• statuetka Marszałka Województwa
Podkarpackiego w kategorii biznes:
„TARGOWY LIDER BIZNESU”- MODERN EXPO KRZYSZTOF WRÓBEL
• statuetka Marszałka Województwa
Podkarpackiego w kategorii biznes:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA”- CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z O.O.
• statuetka Marszałka Województwa
Podkarpackiego w kategorii biznes:
„NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA” - P.P.Ch. i P.R.S. „ANITA” GRZEGORZ MORDALSKI
• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność:
„TARGOWY LIDER ŻYWNOŚCI”
- JACOBS DOUWE EGBERTS PL
SPÓŁKA Z O.O.
• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność:
„NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA” - P.P.H.U. PUBLIMA SPÓŁKA JAWNA LICHOTA&LICHOTA
• statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność:
„NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGOWA”- FERRERO POLSKA COMMERCIAL SPÓŁKA Z O.O.
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„PARTNER FLOTOWY”- SKODA POLSKA VOLKSWAGEN GROUP POLSKA
SPÓŁKA Z O.O.
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”- Pani EWA LENIART - WOJEWODA PODKARPACKI
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”- Pan WŁADYSŁAW ORTYL MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”- Pan TADEUSZ
FERENC PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Od lewej: Andrzej Gutkowski - Wiceprezydent miasta Rzeszowa, Lucjan
Kuźniar - Członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Tokarz - Prezes Grupy Kapitałowej Specjał

• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”- OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY
PORADNIK HANDLOWCA
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”- WIADOMOŚCI HANDLOWE
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”– HANDEL
• statuetka Złoty Specjał w kategorii:
„PARTNER TARGÓW”– HURT
& DETAL

Od lewej: redaktor naczelny Poradnik Handlowca Jacek Ratajczak, prezes
zarzadu Poradnik Handlowca Wiesław Generalczyk, prezes zarzadu Wiadomości
Handlowe Grzegorz Szafraniec, prezes zarzadu Specjał Krzysztof Tokarz, prezes
zarzadu Wiadomości Handlowe Iwona Szwan, redaktor naczelna
Handel Barbara Mikusińska- Ozdobińska, prezes zarzadu Tomasz Pańczyk

Na uroczystym bankiecie zostały także
wręczone odznaczenia państwowe od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Wojewoda Podkarpacka Ewa
Leniart wręczyła pracownikom GK Specjał
złote i srebrne medale za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
służbowych wynikające z pracy zawodowej.
Drugiego dnia Targów o godz. 11:00 Prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz oraz przedstawiciele Kapituły konkursu wręczyli 30
Złotych Medali dla najlepszych produktów.
W konkursie Złote Medale wzięło udział 69
producentów z branży FMCG, a kapituła
konkursu oceniła 125 produktów w następujących kryteriach:
1. Opakowanie, atrakcyjność wizualna/
funkcjonalność.
2. Atrakcyjność cenowa produktu.
3. Jakość/ocena organoleptyczna.
30 medali przyznano trzydziestu najwyżej
ocenionym produktom wraz z certyfikatami
i prawem do użytkowania logotypu konkursu na zwycięskich produktach.
Targi swoim patronatem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa
Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska,
Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki
Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.
Tegoroczni partnerzy Targów to: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Podkarpacki Klub Biznesu, Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, Centrum Medyczne MEDYK,
IP CLINIQ, ZOZ NR2 w Rzeszowie oraz
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
Patronami
medialnymi
wydarzenia
zostali: Super Nowości, TVP Rzeszów,
Magazyn Handel, Życie Handlowe, Wiadomości Handlowe, Poradnik Handlowca
oraz Hurt i Detal.
Maciej Czerwiński

Odznaczeni pracownicy
Wykaz pracowników odznaczonych
Medale za Długoletnią Służbę:
1. Wojciech Tokarz
Medal Złoty
2. Sławomir Złamaniec Medal Złoty
3. Piotr Kapusta
Medal Złoty
4. Zdzisław Wdowiak Medal Złoty
5. Tadeusz Guzek
Medal Złoty
6. Andrzej Szela
Medal Złoty
7. Stanisław Marczak
Medal Złoty
8. Henryk Kusz
Medal Złoty
9. Dorota Dąbrowska Medal Srebrny
10. Jerzy Pilecki
Medal Srebrny
11. Joanna Michalik
Medal Srebrny
12. Marta Pichla
Medal Srebrny
13. Maria Szyszka
Medal Srebrny
14. Janusz Pawlina
Medal Srebrny
15. Bernadetta Serednicka-Sternalska
Medal Srebrny
16. Jacek Marć
Medal Srebrny
17. Mariusz Kawa
Medal Srebrny
18. Jan Dobek
Medal Srebrny
19. Dorota Tarnowska
Medal Srebrny
20. Monika Kaczmarzyk Medal Srebrny

Lista laureatów
Złotych Medali
FIRMA

PRODUKT

BIESZCZADY SP. Z O.O.
BZK ALCO S.A.
DANONE SP. Z O.O.
DEGA SPÓŁKA AKCYJNA
DOBROWOLSCY SP. Z O.O.
DR GERARD SP. Z.O.O.
FABRYKA CIAST I CUKRÓW DR STANISŁAWA
GURGULA SP. Z O.O.

KIEŁBASA SWOJSKA
SENATOR KOMOROWSKI 700ML
SEREK DANIO CZEKOLADA-ORZECH POUCH 140G
PASZTET Z PSTRĄGIEM DLA JUNIORA 125G
POLĘDWICA Z WADOWIC
CIASTKA PASJA KOKOS 205G
BISZKOPTY 150G

GOLIARD SP. Z O.O.
GRUPA ŻYWIEC S.A.
I.D.C. POLONIA S.A.
JARO ZAKŁAD GARMAŻERII
JAWO SP. Z O.O.
MARS POLSKA SP. Z O.O.
MELVIT S.A.
MWS SP. Z O.O. SP. K.
NESTLÉ POLSKA S.A.

MAKARON Z JAJ KURY ZIELONONÓŻKI 250G
PIWO ŻYWIEC BEZALKOHOLOWE 500ML
SZYSZKI Z LIKIEREM W MLECZNEJ CZEKOLADZIE 27,5G
FILETY ŚLEDZIOWE W OLEJU 2,5/2,2KG
GNOCCHI ZIEMNIACZANE 450G
WHISKAS POTRAWKA KURCZAK GALARETKA
CRISPY ŻYTNI Z POMIDORAMI I BAZYLIĄ 85G
TYMBARK NEKTAR CZARNA PORZECZKA – MANGO 1L
WINIARY KASZOTTO BOROWIKOWE PĘCZAK
W GRZYBOWYM SOSIE 232G
Laureaci złotych medali

NESTLÉ WATERS POLSKA S.A.
P.P.U.H WOSEBA SP. Z O.O.
P.P.U.H. ALBATROS
POLMLEK SP. Z O.O.
PPL ,,KORAL’’ JÓZEF KORAL SP. J.
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
THAI UNION POLAND SP. Z O.O.
THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP. Z O.O.
TOP FOOD SP. Z O.O.
WYBOROWA PERNOD RICARD
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „BIELMAR” SP. Z O.O.
ZBYSZKO COMPANY S.A.
ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.

NAŁĘCZOWIANKA SPORT 0,75L
KAWA MIELONA WOSEBA CAFÉ BRASIL 250G
ZAKĄSKI ŚLEDZIOWE 1,1KG
MLEKO UCHATE 2% 1L
LODY JAK DAWNIEJ MIĘTA Z CZEKOLADĄ 450ML
MLEKO WYPASIONE BEZ GMO 2% 1L
TCHIBO FAMILY 2 X 250G + KUBEK GRATIS
FILETY Z MAKRELI W SOSIE POMIDOROWYM 170G
LAJKONIK KRAKERSY SUPER 180G
KUKURYDZA KONSERWOWA GREEN GARDEN 400G
WYBOROWA OD MISTRZA 500ML
MARGARYNA PALMA 250G
VERONI ACTIVE WODY FUNKCJONALNE 700ML
WODA ŻYWIEC ZDRÓJ NIEGAZOWANA 1,5L
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Stoisko firmy Woseba
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Galeria Targów

EHURTOWNIA NA XX TARGACH
W ramach XX Międzynarodowych Targów Biznes, Żywność, Medycyna, Auto Flota
w Rzeszowie organizowanych przez GK Specjał odbyła się konferencja poświęcona
nowoczesnym rozwiązaniom usprawniającym współpracę ze Specjałem.
Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Tym
bardziej, iż nowoczesne technologie obecne są praktycznie wszędzie, w tym także coraz powszechniej na rynku obrotu produktami
FMCG. Taka tendencja z pewnością będzie się utrzymywać.
Spotkanie poświęcone sposobom na szybszą i lepszą współpracę ze Specjałem w swoich założeniach miało zachęcić uczestników
do wdrożeń i wspólnego rozwoju możliwych do wykorzystania rozwiązań technicznych. I z pewnością spełniło swoje zadanie. Zaprezentowane rozwiązania, za pomocą których szybciej obsługiwane
mogą być procesy zamówień i dostaw ze Specjału z pewnością przyczynić się mogą do rozwoju biznesu.
GK Specjał przygotowała dla uczestników specjalny prezent.
Przed wejściem otrzymali oni formularz zgłoszeniowy, który uprawnia do uzyskania 200 zł w formie budżetu rabatowego na eHurtowni.
Budżety rabatowe to nic innego jak możliwość samodzielnego zarządzania ceną zakupionych towarów przy odpowiednim wykorzystaniu wartości przydzielonego budżetu. Klient sam zdecyduje, w jakiej cenie kupi interesujące towary od Specjału. Budżet możliwy jest
do wykorzystania do końca grudnia 2017 r.
Podczas dwóch dni targów zainteresowani mieli okazję obejrzeć
prezentacje ponad 220 producentów z różnych branż. Wśród wielu
stanowisk funkcjonowało stoisko, przy którym ekspert odpowiadał
na wszystkie pytania związane z platformą internetową Specjału,
a także innymi nowoczesnymi technologiami wspomagającymi
codzienną pracę w punktach handlowych. W ciągu dwóch dni targów przeprowadzono kilka indywidualnych szkoleń związanych
z obsługą platformy zwieńczonych zamówieniem targowym.
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Czy już wiesz, że dzięki eHurtowni zyskujesz:
•  podgląd Twojej aktualnej oferty
•  wszystkie dane o towarach ze zdjęciami
•  możliwość ponownego wysłania poprzednich zamówień
•  potwierdzenie realizacji zamówienia
•  możliwość podglądu zamówień przedstawicieli producentów
•  podgląd nierozliczonych płatności
•  podgląd faktur ze Specjału z możliwością ściągnięcia do pliku
•  możliwość tworzenia zamówień przez kolektor danych
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących platformy handlowej
prosimy o kontakt mailowy: ehurtownia@specjal.com.pl. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Artur Hordyn

JESIENNY KATALOG TARGOWY
ODDZIAŁU CZELADŹ
Jak co roku czeladzki oddział Specjału przeprowadził w październiku swój
największy, cykliczny projekt marketingowy – Jesienny Katalog Targowy.
Od 17 lat przedsięwzięcie to cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem zarówno
ze strony producentów, jak i klientów obsługiwanych przez oddział. Przedstawiciele
producentów odpowiedzieli na zaproszenie
do udziału w Katalogu przygotowując nieszablonowe promocje oraz zachęty do zakupów, na które zdecydowanie zareagowali klienci powodując rekordową sprzedaż
października.
Promocje targowe obowiązywały w dn.
09-29.X.2017 i już od pierwszego dnia notowano wyraźne ożywienie sprzedaży, a co
za tym idzie konieczność sprostania wyzwaniom logistycznym. Warto tutaj zauważyć, że
po przejściowych kłopotach logistyka pod
nowym kierownictwem i zmienioną organizacją przeszła krokiem marszowym przez
okres wzmożonego wywozu, zapewniając
komplet dostaw na czas w 100%.

Podsumowaniem Katalogu Targowego był
bankiet, który odbył się w Hotelu Diament
Arsenal Palace w Chorzowie, w trakcie którego przez prezesa GK Specjał Krzysztofa Tokarza wyróżnieni zostali za dobrą współpracę handlową następujący klienci: PSS Społem
Katowice, Aga Market Sp. z o.o., U Wandzi,
FHU Express II, FH Jola, FHU Anna, Koniaczek Sp. J., FHU Opal, PSS Społem w Gliwicach, Gigant II, PSS Społem w Bytomiu.
Wśród producentów wyróżnieni zostali:
MWS Maspex Sp. z o.o., Browar Namysłów Sp.
z o.o., Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., Prymat
Sp. z o.o., Toruń Pacific Sp. z o.o., Mlekpol
Sp. z o.o., Sertop Sp. z o.o., McCormick Polska S.A., Foodcare Sp. z o.o.
Biesiadna atmosfera bankietu, profesjonalizm w przygotowaniu rozwiązań marketingowych i odpowiedź na nie udokumentowana wielkością sprzedaży potwierdzają

zasadność realizacji takich i podobnych akcji.
A kolejna już na wiosnę!
Marek Bydłowski

BUŁGARIA, WILNO I CHINY

PODRÓŻE LAUREATÓW
PROGRAMU ZAKUPY MISTRZÓW
Za nami wyjazdy konferencyjne, które były nagrodami
w ramach programu Zakupy Mistrzów. Każdy z nich był
inny, dostarczył jego uczestnikom różnych wrażeń, ale
na pewno wszystkie były jednakowo udane i niezapomniane.
Bułgarska Riwiera

Współczesna Bułgaria to duży wybór obiektów hotelowych
i rozrywkowych, które nie ustępują w niczym ośrodkom wypoczynkowym w krajach śródziemnomorskich. I właśnie w jednym
z takich obiektów spędzali wolny czas uczestnicy konferencji Specjał
w Bułgarii. 4* HVD Club Hotel Miramar zlokalizowany jest w mieście
Obzor, bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży. W ciągu 8 dni
na biorących udział w konferencji czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz
wypoczynku uczestnicy mogli liczyć na interesujące wycieczki. Każdy zapamięta wyprawę jeepami przez malownicze górskie i leśne
tereny. Niezapomnianych wrażeń dostarczył rejs Tattoo Party Boat,
najbardziej rozrywkową łodzią na bułgarskiej riwierze. Na pokładzie 3 bary, parkiet taneczny, konsola DJ. Statek może pomieścić 400
osób na trzech pokładach. Natomiast wycieczka do Nessebaru wraz
z „Bułgarskim Wieczorem” zapewniła kolejną partię atrakcji. Nessebar – to jedno z najpiękniejszych miast bułgarskiej riwiery, któ-
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rego starówka wpisana jest na Listę UNESCO. Znajdziemy tu pozostałości po starożytnych Rzymianach, Grekach, przepiękne cerkwie średniowieczne, fragmenty budowli tureckich i drewniane
domki wybudowane w stylu bułgarskiego odrodzenia narodowego.
Po przyjeździe do okolicznej wioski na „Bułgarski wieczór”, uczestnicy udali się na kolację połączoną z degustacją wina, tańcem
Nestanyra na rozżarzonych węglach oraz wspólną bałkańską zabawą
w rytmach całej Europy.

Wilno – twórczość i wielokulturowość

Wilnianie są gościnnymi i wesołymi ludźmi, o czym mogli
się przekonać biorący udział w weekendowej konferencji Specjał
w Wilnie, która odbyła się w dniach 27.09 – 01.10.2017 r. Uczestnicy wyjazdu mogli zobaczyć siedzibę wielkich książąt litewskich na
Placu Katedralnym, zwanym sercem miasta. Uniwersytet Wileński
założony przez Stefana Batorego to kolejny punkt zwiedzania. Po zakwaterowaniu w hotelu grupa kontynuowała zwiedzanie litewskiej
stolicy. Uczestnicy zobaczyli m.in. Ostrą Bramę, kościół Św. Teresy,
Plac Ratuszowy i Ratusz, gdzie odbywają się uroczystości, koncerty,
konferencje i przyjęcia, cerkiew św. Ducha oraz Ulicę Literacką, jedną
z najpiękniejszych uliczek Starego Miasta, przy której mieszkał
Adam Mickiewicz.
Kolejny dzień uczestnicy konferencji rozpoczęli od przejazdu do
Góry Krzyży w Szawlach. Nigdzie indziej na świecie nie istnieje takie
miejsce, w którym ludzie ustawiliby tak ogromną ilość przyniesionych przez siebie krucyfiksów. Góra Krzyży – to wyjątkowe sakralne miejsce, niepowtarzalne i jedyne pod względem swojej wielkości
i historii. Po powrocie do Wilna odwiedzono także m.in. cmentarz
na Rossie i Muzeum Mickiewicza, zaś w ostatnim dniu, po konferencji wewnętrznej Specjału i wykwaterowaniu z hotelu uczestnicy
udali się do Troków, gdzie zwiedzali ruiny zamku. W czasie rejsu
statkiem po Jeziorze Trockim podziwiano przepiękne widoki na Zamek Witolda i pałac Tyszkiewiczów.

Chiny – tradycja i nowoczesność

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji
dziesięciodniowej wyprawy do Chin, dlatego
wspomnimy tylko o niektórych. Po konferencji
wewnętrznej Specjału rozpoczęto zwiedzanie
Pekinu. Na początek Plac Niebiańskiego Spokoju
(Tiananmen) i Zakazane Miasto (Zijn Cheng),
a na zakończenie dnia ekipa wskoczyła do
ryksz i zanurzyła się w labiryncie wąskich,
zabytkowych uliczek.
Kolejna atrakcja, jaka czekała na uczestników
konferencji to Wielki Mur, zaś w drodze powrotnej Ptasie Gniazdo, czyli krótki spacer wokół
Stadionu, będącego symbolem Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008. A na zakończenie dnia wizyta
w chińskiej fabryce porcelany.
Kolejny dzień to dalsze zwiedzanie Pekinu.
Świątynia Nieba ze Ścianą Szeptów, Letni Pałac
oraz Ogród Cnoty i Harmonii, Lama Temple,
najbardziej znana na świecie wciąż czynna świątynia buddyjska poza Tybetem, to tylko niektóre
zabytki obejrzane przez uczestników konferencji.
Następnie przejazd do Xian i możliwość zobaczenia słynnego Muzeum Terakotowej Armii.
W kolejnym dniu przejazd szybkim pociągiem
do Luoyang i transfer do Klasztoru Shaolin,
a w nim zwiedzanie, pokaz sztuk walki, nauka
medytacji. Tutejsi mnisi to ponoć wojownicy
o nadprzyrodzonych zdolnościach.
Konferencja
Specjału
zorganizowana
w Chinach umożliwiła jej uczestnikom tak-
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że zwiedzanie Szanghaju. W tym szanghajskiego muzeum, którego budynek jest jednym ze współczesnych symboli miasta.
Następnie Perła Orientu – wyjazd na najwyższą wieżę TV w Azji.
To trzecia co do wysokości wieża telewizyjna na świecie, licząca 468 m. Spacer zaukami Starego Miasto i uliczka Tianzifang
pozwolił naszym uczestnikom przenieść się w czasy dawnych,
cesarskich Chin z okresu dynastii Ming i Quing. Biorący udział
w wyjeździe konferencyjnym czas wolny w Szanghaju mogli spędzić
na zakupach na ulicy Nanjing – ta licząca 5,5 km arteria jest głównym pasażem handlowym miasta.
Ostatni dzień konferencji to dalsze zwiedzanie Shanghaju. Natomiast po kolacji ekipa została przetransferowana na lotnisko, skąd
wyleciała w drogę powrotną do Polski.
Magdalena Bonecka-Sowa

SKARBY KARAIBÓW II

NA CELOWNIKU ANDALUZJA
Cały czas obowiązuje katalog Skarby
Karaibów 2, który skierowany jest do detalicznych klientów Specjału. Wykorzystując
zebrane budżety można przeznaczyć je na
uczestnictwo w dowolnych konferencjach.
Informację na temat zgromadzonych środków mogą uzyskać Państwo u obsługujących przedstawicieli handlowych. Dodatkowo franczyzobiorcy Naszego Sklepu i Livio
mogą zsumować zgromadzone budżety.
Program trwa do 31 marca 2018 r. Już od 18
do 23 marca 2018 r. odbędzie się pierwsza
konferencja w Andorze. Zapisy trwały do 10
października 2017 r.
Aktualnie przygotowujemy kolejną propozycję wyjazdu konferencyjnego do Andaluzji. Już w grudniu klienci zostaną powiadomieni o programie szczegółowym.
Decyzję trzeba podjąć do 15 stycznia 2018 r.
podpisując umowę ze Specjałem.

W przypadku pytań dot. umowy oraz rozliczeń proszę o kontakt z Panem Pawłem
Jasiłkiem tel. 691 033 224. W przypadku pytań dotyczących programu konferencji, proszę
o kontakt z Panem Maciejem Czerwińskim tel. 691 033 220
Wyjazdy konferencyjne:
Narty w Andorze (marzec 2018; 4 dniowy skipass, hotel 4*, 5 noclegów)
Ostateczny termin zgłoszenia: 10.10.2017
Andaluzja (maj / czerwiec 2018; 7 dni; hotel 4* lub 5*) Ostateczny termin zgłoszenia: 15.01.2018
Berlin (wyjazd weekendowy, wrzesień 2018) Ostateczny termin zgłoszenia: 10.07.2018
Karaiby (grudzień 2018; 7 dni; hotel 4* lub 5*) Ostateczny termin zgłoszenia: 16.04.2018
Maciej Czerwiński

REJS ZE SPECJAŁEM
Piątek 13-tego. Na ten właśnie dzień oddział Kraków miał przyjemność zaprosić swoich klientów, przedstawicieli
producentów i pracowników na event z okazji podsumowania katalogów „Rejs ze Specjałem”.
O godz 7 wieczorem 13 października statek „Sobieski„ z zaproszonymi gośćmi wypłynął z przystani pod Wawelem. Podczas godzinnej podróży mogliśmy podziwiać z perspektywy rzeki Klasztor Norbertanek
na Salwatorze, monumentalną sylwetkę Wzgórza Wawelskiego z legendarnym „Smokiem Wawelskim”, barokowy klasztor ojców Paulinów
na Skałce oraz Kazimierz – dzielnicę żydowską, która odzyskuje swoją
świetność i jest godna odwiedzenia
Po zakotwiczeniu statku na brzegu, w restauracji „Wiślany Ogród”
odbyła się oficjalna część imprezy. Dyrektor oddziału Bartłomiej Rupikowski wręczył wyróżnienia oraz drobne upominki dla najlepszych
klientów, producentów i pracownika o/Kraków.
Super muzyka, dobre jedzenie i jeszcze lepsza atmosfera w towarzystwie zabytków Krakowa spowodowały, że wielu gości bawiło
się do białego rana.
GK Specjał o/Kraków pragnie bardzo serdecznie podziękować
wszystkim uczestników , za tak liczną frekwencję.
Monika Kipiel
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ją organizować również z innych niż finansowe
powodów: spotykamy się tu z naszymi partnerami
handlowymi, właścicielami sklepów i producentami. Strony mają wreszcie dla siebie czas, mogą porozmawiać w luźniejszej, mniej formalnej atmosferze niż w pracy, wyjaśnia w rozmowie Krzysztof
Tokarz. W materiale prezes wypowiada się także
na temat możliwości zakupu sieci sklepów convenience oraz opisuje dzisiejszą współpracę ze świadomym franczyzobiorcą, z którym, jak dodaje,
łatwiej jest ustawić parametry biznesu.

HANDEL - WRZESIEŃ 2017
Na łamach wrześniowego wydania gazety Handel w dziale Wydarzenia ukazał się artykuł zapowiadający XX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota 2017. Jest to największa
i najbardziej prestiżowa impreza wystawienniczo-handlowa w południowo-wschodniej Polsce –
podkreśla w materiale Maciej Czerwiński, dyrektor marketingu w GK Specjał. W artykule opisano planowany zakres targów, w tym rozszerzony
program konferencji i specjalnych dodatkowych
atrakcji dla zwiedzających.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
WRZESIEŃ 2017
W serwisie wiadomoscihandlowe.pl ukazała
się informacja o tym, iż Delikatesy Premium powiększyły się o kolejną lokalizację. Nowy punkt
franczyzowy ruszył w miejscowości Łabunie na
Lubelszczyźnie. Placówka powstała przy pomocy
oddziału Specjał w Tomaszowie Lubelskim. Sklep
liczy około 100 mkw. powierzchni handlowej
i oferuje asortyment produktów spożywczych oraz
przemysłowego FMCG. Właścicielka sklepu postawiła także na ofertę wędlin – na tym terenie jakość
przetworów mięsnych w dużej mierze decyduje
o pozycji placówki handlowej na lokalnym rynku.
Nasz Sklep wdrożył nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, a także wprowadził zmiany
w zaopatrzeniu.

PISZĄ O NAS

NOWINY – WRZESIEŃ 2017
28 września regionalna gazeta Nowiny opublikowała artykuł, w którym zaprezentowani zostali
tegoroczni laureaci rankingu „Złota Setka” Firm
Podkarpacia, a wśród nich Specjał, który zajął
pierwsze miejsce w kategorii Złotych Dziesiątek
- wielkość zatrudnienia - z wynikiem 3835 osób
zatrudnionych w 2016 roku. W rankingu głównym Złota Setka 2016 największych firm regionu
Specjał uplasował się na bardzo wysokiej czwartej
pozycji.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
WRZESIEŃ 2017
Na łamach portalu wiadomoscihandlowe.pl
opublikowano materiał, w którym prezes Grupy
Kapitałowej Specjał informuje, iż rozważa zakup
sieci sklepów convenience . Jak podkreśla w rozmowie z portalem, przejęcie tego rodzaju sieci jest
dla jego spółki tematem ważnym, choć nie priorytetowym. - Interesujemy się tym. Jednak pamiętajmy, że convenience sprawdza się w miejscach
o dużym natężeniu ruchu klientów. Natomiast
sklepy, które my obsługujemy, działają zarówno
w środowisku miejskim, jak i na wsi. Profil tych jednostek jest zupełnie inny, „nie wystarczą kanapki
i sałatki, na półce musi być też żarówka i rękawice
robocze”. Nasze placówki dobrze sobie radzą, mają
wyniki, nie ma więc potrzeby eksperymentowania
z nowym formatem. To nie znaczy, że lekceważymy temat sklepów convenience. Robimy ruchy
w kierunku kupienia takiej sieci, żeby na bazie
sklepów, które już to przećwiczyły i popełniły błędy, rozwinąć się na zasadzie franczyzy - tłumaczy
Krzysztof Tokarz w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
WRZESIEŃ 2017
Niektóre hurtownie dobrze działają, ale większość będzie musiała się zamknąć - prognozuje
w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl
Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał. Jak podkreśla, nie ma miejsca marżowego dla kolejnego
pośrednika. Ani na to, żeby towar jechał do jednej hurtowni, potem do drugiej, a czasem nawet
i do trzeciej. Widzą to producenci, którzy mocno
ograniczają budżety marketingowe na sprzedaż do
podhurtu. W rozmowie z redaktorem przeprowadzonej w trakcie Dnia Handlowca organizowanego przez GK Specjał, odpowiada także na pytanie
o przyszłość i kondycję targów. Prezes podkreśla,
iż to wciąż sensowna formuła spotkań. Bez tej
imprezy i kilku podobnych, nasze dochody byłyby mniejsze o 20 proc. w skali roku. Ale warto
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DLAHANDLU.PL – WRZESIEŃ 2017
LD Holding S.A. staje się Polską Siecią Handlową Livio S.A. Taka informacja ukazała się w serwisie dlahandlu.pl. W materiale powołano się na
pismo prezesa spółki PSH Livio S.A., Krzysztofa
Tokarza, do kontrahentów, w którym wyjaśniono, iż zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku
w postaci zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych już umów. Wszelkie dotychczas zawarte
oświadczenia zachowują swą ważność i nie wymagają aneksowania. Zmiana nazwy spółki nie powoduje również żadnych modyfikacji w zakresie praw
i obowiązków wynikających z umów zawartych
z partnerami handlowymi .
DLAHANDLU.PL – PAŹDZIERNIK 2017
W serwisie dlahandlu.pl zacytowano wypowiedz Krzysztofa Tokarza, która ukazała się na
łamach Kwartalnika Grupy Kapitałowej Specjał,
w której informuje, iż wyniki sprzedażowe III
kwartału były naprawdę dobre, zaś w sierpniu nawet historycznie rekordowe. - Oceniamy, że obroty
stały się w tym okresie wyższe nawet o 10 proc. niż
zakładaliśmy. Plan przewidywał wzrost rzędu 5
proc. w stosunku do roku poprzedniego, mamy natomiast ponad 15-proc. wzrost – wyjaśnia prezes
grupy Krzysztof Tokarz. Dodaje także, iż tak gwałtowny wzrost obrotów odbija się niekorzystnie na
systemie logistyki, która okazała się nie zawsze
gotowa na tak dużą sprzedaż. Pod względem informatycznym, czy technicznym organizacja logistyki
spełnia wszelkie oczekiwania. Cóż z tego jednak,
jeśli brakuje ludzi czy to do kompletacji wysyłki,
czy przerzucania ciężkiego towaru z półek magazynowych na samochody itp.
DLAHANDLU.PL – PAŹDZIERNIK 2017
Na łamach serwisu dlahandlu.pl zacytowano
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po raz kolejny wypowiedż Krzysztofa Tokarza, która ukazała się w Kwartalniku Grupy Kapitałowej
Specjał. Wyjaśnia on w niej, iż GK Specjał chce jak
najlepiej wykorzystać obecną koniunkturę i rozwijać się jeszcze dynamiczniej niż dotychczas. Grupa stawia przede wszystkim na rynek detaliczny.
Rozwój sieci franczyzowych i sieci sklepów własnych zapewni także wzrost operacji hurtowych.
To wszystko głównie w ramach rozwoju organicznego, chociaż Specjał wciąż liczy na fuzje i przejęcia, które mogą wyraźnie przyspieszyć rozwój firmy – podkreśla prezes, Krzysztof Tokarz. Więcej
w Kwartalniku nr 72 GK Specjał.
SUPER NOWOŚCI – PAŹDŹIERNIK 2017
16 października w gazecie regionalnej Super
Nowości ukazał się materiał, w którym pani Bernadetta Sternalska-Serednicka, Dyrektor Handlowa Cezal zachęca do udziału w kolejnej edycji targów medycznych. W artykule zauważono, iż jak co
roku, targi medyczne zgromadzą wiele firm, które
zaprezentują między innymi oferty z zakresu: medycyny naturalnej, profesjonalnych środków czystości i higieny, sprzętu i aparatury medycznej, mebli medycznych, środków opatrunkowych, odzieży
i obuwia medycznego. - Jesienne targi to dobra
okazja dla firm do zaprezentowania swojej oferty
handlowej wielu odwiedzającym targi klientom,
a także do podpatrzenia ofert konkurencyjnych
przedsiębiorstw z branży medycznej - mówi Super
Nowościom Bernadetta Serednicka-Sternalska.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
PAŹDZIERNIK 2017
Praca więźniów to szansa dla polskich hurtowni i sieci handlowych. Pod takim tytułem ukazał
się materiał w serwisie wiadomoscihandlowe.pl.
- Od września 2017 roku w naszym magazynie
wysokiego składowania w Rzeszowie zatrudniamy 5 więźniów z rzeszowskiego Zakładu Karnego.
To dopiero początek, bowiem już teraz planujemy przyjąć większą ich liczbę. W tym momencie zakładamy, że będziemy zatrudniali nawet 30
więźniów w kilku magazynach, przy czym liczba
ta, w zależności od potrzeb, może ulec zmianie zapewnia w rozmowie z Wiadomościami Handlowymi, Mikołaj Tokarz, kierownik ds. prawnych
PSH Livio. Więźniowie dają poczucie stabilności.
Podpisanie umowy z zakładem karnym oznacza,
że zakontraktowana liczba skazanych rzeczywiście
dotrze do miejsca pracy. Dodatkowym plusem
jest możliwość ubiegania się przez pracodawcę
o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu
Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych
wolności, wyjaśnia w materiale przedstawiciel
sieci PSH Livio należącej do Grupy Specjał.
WIADOMOŚCI HANDLOWE
PAŹDZIERNIK 2017
W październikowym wydaniu miesięcznika
Wiadomości Handlowe opublikowano artykuł
informujący, iż GK Specjał wprowadza do sklepów regały z winem. Projekt, który zadebiutował
we wrześniu br. jest na razie testowany w kilkunastu placówkach sieci Livio i Nasz Sklep. Autor
materiału wspomina, iż będą trzy rodzaje regałów:

mały, średni i duży w zależności od powierzchni
danego punktu. Dodaje także, iż w niedalekiej
przyszłości na półkach oprócz cenówek, pojawią
się także praktyczne informacje pomocne przy
wyborze odpowiedniego wina.
WIADOMOŚCI HANDLOWE
PAŹDZIERNIK 2017
Livio w miejsce LD Holdingu – pod takim tytułem ukazał materiał informacyjny w październikowym wydaniu miesięcznika Wiadomości Handlowe . W materiale poinformowano, iż spółka LD
Holding zmieniła nazwę i od teraz funkcjonuje
jako Polska Sieć Handlowa Livio. Dodano także,
iż wszystkie pozostałe dane takie jak: KRS, NIP,
numer rachunku bankowego, numery telefonów,
a także siedziba firmy nie zmieniły się. Autor informacji podkreśla, iż zmiana nazwy nie powoduje
żadnych modyfikacji w zakresie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z parterami
handlowymi.
PORADNIK HANDLOWCA
PAŹDZIERNIK 2017
W październikowym wydaniu miesięcznika
PORADNIKA HANDLOWCA w dziale SPORT
W FMCG ukazał się wywiad z Maciejem Czerwińskim, dyrektorem marketingu spółki PPHU
Specjał, w którym opowiada on o swojej sportowej pasji. Bieganie to moja pasja, bieganie jest jak
narkotyk, wciąga bardzo, w pewnym momencie
nie można już bez niego normalnie funkcjonować
- mówi w wywiadzie M. Czerwiński. Z artykułu
dowiadujemy się od kiedy pan Maciej interesuje
się bieganiem, jak często biega i dlaczego to robi,
a także jakie są jego plany sportowe i zawodowe.
DLAHANDLU.PL – LISTOPAD 2017
W serwisie dlahandlu.pl ukazał się materiał,
w którym zacytowano wypowiedż Krzysztofa Tokarza, prezes zarządu PPHU Specjał podczas debaty ,,Nowa wizja dystrybucji - możliwe scenariusze
dla kanału hurtowego”, która odbyła się w ramach
X Forum Rynku Spożywczego i Handlu. - Z jednej strony rozwijamy się organicznie, z drugiej
konsolidacja to jak najbardziej właściwy kierunek.
Specjał jest gotowy na integrację - mówił prezes.
Dodaje także, iż rynek hurtowy przyhamował,
skrystalizował się. Część graczy dobrze sobie radzi,
potrafi liczyć i podejmuje dobre biznesowe decyzje. Relacja z detalem to także skuteczna strategia,
bez tego nie ma możliwości wspólnego działania.
DLAHANDLU.PL – LISTOPAD 2017
Na łamach serwisu dlahandlu.pl ukazała
się pełna relacja z debaty ,,Nowa wizja dystrybucji - możliwe scenariusze dla kanału hurtowego”,
która odbyła się podczas X Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Uczestnicy tej debaty rozmawiali o konieczności integracji hurtu i dystrybucji,
przyszłości rynków hurtowych i kondycji handlu
niezależnego, a także rosnącej roli nowoczesnych technologii we wsparciu sprzedaży. Jednym
z uczestników był prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz. W materiale zacytowano wypowiedz Prezesa,
w której podkreśla on , iż Specjał jest gotowy na
integrację i według niego jest to opłacalna strategia. Przytoczono także, wypowiedz K. Tokarza,

w której opisał on jak wygląda digitalizacja placówek handlowych. – Kupcy oczekują nowości
informatycznych i ten proces przebiega wzorcowo.
Ale są i takie sklepy, które funkcjonują bez komputera. Staramy się to zwalczać, musimy iść w stronę
minimalizacji ludzkiej pracy i podążać w kierunku digitalizacji. Już trzeci rok działa Uniwersytet
Przedsiębiorców, szkolimy franczyzobiorców jak
obsługiwać naszą e-hurtownię, jak wybierać asortyment i ustalać ceny. Chcemy pomóc naszym
partnerom – wyjaśnia prezes Specjału.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
LISTOPAD 2017
PSH Nasz Sklep przejmuje firmę Megana i jej
sieć sklepów Avita – pod takim tytułem ukazał
się artykuł w serwisie wiadomoscihandlowe.pl.
Redakcja informuje, iż do UOKiK trafił wniosek
złożony przez PSH Nasz Sklep. Sieć chce przejąć
firmę Megana. To właściciel sklepów Avita, pod
której szyldem funkcjonuje obecnie około 90 placówek. Firma powstała na przełomie 1995 i 1996
roku. Większość jej sklepów położona jest w woj.
małopolskim i podkarpackim.
SUPER NOWOŚCI - LISTOPAD 2017
6 listopada w gazecie regionalnej Super Nowości
ukazał się artykuł informujący, iż za dwa dni odbędą się XX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność
Medycyna Auto Flota. Konferencje, losowania ponad 70 atrakcyjnych nagród, promocje, degustacje,
najlepsze ceny, bezpłatne badania medyczne. Jubileuszowe targi firmy Specjał to największa sprzedażowa impreza wystawiennicza w płd.-wsch. Polsce,
podkreślono w materiale, w którym opisano także
szczegółowy program targów oraz atrakcji okołotargowych.
PULS BIZNESU - LISTOPAD 2017
W internetowym wydaniu Pulsu Biznesu ukazał
się materiał informujący o tym, iż Grupa Specjał,
jeden z największych konkurentów Eurocashu
z rodzimym kapitałem, przymierza się do kupna
krakowskiej spółki Megana, która jest operatorem
liczącej ponad 80 sklepów sieci Avita. Jak opisano
w artykule wniosek w sprawie przejęcia trafił do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Formalnie kupującym ma być spółka Polska Sieć
Handlowa Nasz Sklep, operator największego systemu franczyzowego w ramach Grupy Specjał.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
LISTOPAD 2017
W serwisie wiadomosihandlowe.pl ukazał
się artykuł z zapowiedzią zbliżających się XX
Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota 2017. W materiale napisano,
iż w dniach 8-9 listopada br. obędzie się kolejna jubileuszowa edycja targów, które są dla firm
z wielu branż okazją zaprezentowania swoich produktów czy usług oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Targi organizowane przez
GK Specjał stały się jedną z wizytówek Rzeszowa,
a także narzędziem promocji województwa podkarpackiego. To największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawienniczo-handlowa w południowo-wschodniej Polsce, podkreślono w materiale. W artykule opisano szczegółowo program

targów, w tym program konferencji i dodatkowych
atrakcji dla gości.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
LISTOPAD 2017
Kilka tysięcy zwiedzających na jubileuszowych
targach GK Specjał – pod takim tytułem ukazał się
w serwisie wiadomoscihandlowe.pl artykuł podsumowujący tegoroczną edycję XX Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto
Flota 2017. Jak zapisano w materiale dwudniowe
wydarzenie było dla producentów i dostawców
usług nie tylko okazją do zaprezentowania swojej
oferty, ale również do integracji i dyskusji. W materiale wspomniano także, iż na targach nie mogło zabraknąć części konferencyjnej z ciekawymi
prelekcjami. Podkreślono, iż zwieńczeniem pierwszego dnia targów był uroczysty bankiet, w trakcie którego najbardziej zasłużonym pracownikom
GK Specjał wręczono odznaczenia państwowe
przyznane przez Prezydenta RP, a także wręczone
zostały statuetki Złoty Specjał oraz statuetki wojewody podkarpackiego, marszałka województwa
podkarpackiego i prezydenta Rzeszowa. Z pustymi rękami nie wrócili z targów również wystawcy:
30 najwyżej ocenionym produktom kapituła konkursowa przyznała Złote Medale.
SUPER NOWOŚCI - LISTOPAD 2017
13 listopada na łamach gazety regionalnej Super
Nowości oraz w serwisie supernowosci24.pl ukazała się relacja z XX Międzynarodowych Targów
Biznes Żywność Medycyna Auto Flota 2017. Za
nami rekordowe, XX jubileuszowe targi firmy Specjał największa sprzedażowa impreza wystawiennicza w płd.-wsch. Polsce. W tym roku w dniach
8 – 9 listopada ogromnej ofercie sprzedażowo-promocyjnej towarzyszyła przebogata liczba okołotargowych konferencji, spotkań biznesowych oraz
losowań nagród dla uczestników - podkreślono
w materiale. W artykule opisano wszystkie atrakcje
targowe , które czekały na zwiedzających oraz wymieniono listę tegorocznych laureatów statuetek
Złoty Specjał oraz statuetek wojewody podkarpackiego, marszałka województwa podkarpackiego
i prezydenta miasta Rzeszowa. Materiał prezentuje
także listę 30 najwyżej ocenionych produktów, którym kapituła konkursowa przyznała Złote Medale.
RZESZOW.TVP.PL – LISTOPAD 2017
W telewizyjnym wydaniu Aktualności w TVP 3
Rzeszów, jak i w serwisie rzeszow.tvp.pl ukazał się
materiał podsumowujący tegoroczną jubileuszową
edycję Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota. W materiale czytamy,
iż na 7 tys. m2 powierzchni wystawienniczej Hali
Sportowo-Widowiskowej Podpromie w Rzeszowie
zaprezentowało się ponad 220 wystawców. Podsumowaniem I dnia Targów był uroczysty bankiet, podczas którego wręczone zostały statuetki
m.in. przez przedstawicieli władz samorządowych
w następujących kategoriach: Biznes, Żywność,
Medycyna, a także nagrody Złoty Specjał za Produkt Roku Debiut Roku, Partner Flotowy oraz
Partner Targów. Drugiego dnia Targów o godz.
11:00 Prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz oraz
przedstawiciele Kapituły konkursu wręczyli
30 Złotych Medali dla najlepszych produktów.

Magdalena Bonecka-Sowa
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DELIKATESY PRZYŚPIESZAJĄ
Koniec lata i jesień sprzyjały kolejnym otwarciom Delikatesów Premium. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej
i każdy stara się ruszyć ze sklepem jak najszybciej przed szczytem zakupowym.
W oddziale Gdańsk otwarty został sklep o powierzchni 300 mkw.
w Wejcherowie. Zastosowano tu standardy wyposażenia przypisane
do formatu Premium, dzięki czemu placówka nabrała nowoczesnego
charakteru. Wdrożone zostały również planogramy ułożenia asortymentu z podziałem na grupy asortymentowe, co zdecydowanie
polepszyło wizerunek i czytelność towarów. W sklepie dominuje
sprzedaż produktów świeżych, takich jak warzywa i owoce oraz mięso i wędliny - ich ekspozycja i wybór zasługują na szczególną uwagę.
Kolejne otwarcie miało miejsce na terenie oddziału Łódź w miejscowości Białaczów. Sklep został uruchomiony w formacie Delikatesy Sezam i przeszedł całkowitą metamorfozę. Przekształcony jest
w obiekt samoobsługowy z zastosowaniem prawidłowego layoutu
i wykorzystaniem nowoczesnych standardów wyposażenia. Wprowadzenie tych zmian umożliwiło zwiększenie asortymentu oraz
prawidłową ekspozycję towaru. Domeną placówki są tradycyjne wypieki, gdyż detalista prowadzi własną piekarnię i cukiernię. Zapachy
ciasta roznoszą się już od wejścia do sklepu. Z okazji otwarcia klienci
mogli skorzystać z przygotowanych promocji, jak również skosztować różnych słodkich specjałów.
W oddziale Kraków ruszyły aż trzy sklepy. Jako pierwsza została
otwarta placówka w formacie Delikatesy Premium w miejscowości
Zator. W sklepie o powierzchni 110 mkw. wprowadzono stosowne
dla tego formatu nowe wyposażenie. Wdrożono także planogramy
ułożenia asortymentu. Z okazji otwarcia zostały przygotowane dla
klientów promocje i konkursy z nagrodami.
Kolejne otwarcie miało miejsce w Dalechowicach. Sklep w formacie Delikatesy Sezam przeszedł remodeling z powiększeniem sali
sprzedaży. Dzięki tym zmianom stał się przestronny, a towar bardziej
widoczny dla klienta.
Trzeci sklep to Delikatesy Premium, które znajdują się prawie
w samym centrum Krakowa. To placówka o powierzchni 300 mkw.,
w której zastosowano standardy Premium oraz wdrożono planogramy. Placówka zaskakuje dużą różnorodnością asortymentu, dzięki
czemu każdy klient wyjdzie zadowolony z zakupów.
Oddział Wrocław również nie daje o sobie zapomnieć. Tu ruszył
kolejny sklep Delikatesy Premium należący do Dariusza Wasyliszyna w miejscowości Dytmarów. Tym razem lokal był budowany od
podstaw. Warto też wspomnieć, że jest to szósty sklep w formacie
Delikatesy Premium, otwarty przez partnera sieci. Jednostka została
wyposażona według standardów w niej obowiązujących.
W liczne otwarcia obfitowały też oddziały Tomaszów Lubelski
i Rzeszów. Jeszcze w sierpniu ruszyły Delikatesy Sezam pani Joanny
Kasprzak. Sklep znajduje się na osiedlu bloków oraz domków jednorodzinnych w Szczebrzeszynie. Do tej pory działał w formacie Nasz
Sklep, po remodelingu zyskał na nowoczesności poprzez wdrożenie
standardów sieci oraz nowej wizualizacji.
W miejscowości Łabunie przy głównej drodze z Tomaszowa Lub.
na Zamość powstały Delikatesy Premium pani Justyny Kani. Sklep
mieści się w budynku, który przeszedł całkowity remont i został
wyposażony według standardów obowiązujących w sieci. Na szczególną uwagę zasługują stoiska mięsno - wędliniarskie, owocowo
- warzywne oraz piekarnicze z wypiekiem świeżego pieczywa oraz
bogato zaopatrzoną ladą cukierniczą. Sklep jest również wspaniale
zaopatrzony w asortyment suchy, który został ułożony z zastosowaniem planogramów.
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W miejscowości Huta Krzeszowska, razem z panem Sławomirem
Pintalem, otworzyliśmy Delikatesy Premium. Placówka znajduje się
w nowym budynku położonym w centrum miejscowości, a jego
powierzchnia to 100 mkw. Dla wygody klientów powstał również
parking. Sklep w swojej ofercie posiada szeroki wybór artykułów zarówno świeżych, jak i suchych. Na uwagę zasługuje regał z winami,
który postawiony w części samoobsługowej, cieszy się dużym powodzeniem.
Przy drodze głównej do Lubaczowa, w miejscowości Szówsko,
powstały Delikatesy Premium pana Wiesława Prucnala. Sklep przeszedł całkowity remodeling z zastosowaniem nowego wyposażenia,
dzięki czemu zyskał na nowoczesności. Na uwagę zasługuje również
wizualizacja zewnętrzna jednoski. Placówka posiada rozbudowane
stoisko alkoholowe, ale klient zdecydował się też na wprowadzenie
samoobsługowego regału z winem - dzięki pięknej, czytelnej ekspozycji trunku klienci mogą je wybrać na każdą okazję.
Pod koniec września w miejscowości Kąty Trzebuskie powstały piękne Delikatesy Sezam pana Stanisława Deca. Sklep znajduje
się w nowym budynku z dużym parkingiem. Posiada rozbudowane stoiska ze świeżą żywnością. Natomiast wszystkie kategorie produktowe zostały ułożone w oparciu o przygotowane wcześniej planogramy. Tutaj właściciel również zdecydował się na wprowadzenie
stoiska samoobsługowego z winem.
We wszystkich sklepach otwarciom towarzyszyły liczne promocje,
degustacje oraz atrakcje dla klientów.
Kamila Tarsa

LIVIO W WIELKOPOLSCE I NA ŚLĄSKU
MA CORAZ WIĘCEJ SKLEPÓW
Oddziały poznański i śląski PSH Livio pozyskują kolejne placówki
oraz kontynuują projekty remodelingu i planogramów.
Ilość nowych placówek przystępujących do poznańskiego oddziału Polskiej Sieci Handlowej Livio dynamicznie rośnie. Od początku
roku wynik netto oddziału to 62 nowe sklepy.
Kolejną, 485 placówką należącą do poznańskiego oddziału jest
sklep Livio uruchomiony 3 października w Kościanie w samym
centrum Os. Piastowskiego 20/22. W lokalu przeprowadzono
gruntowny remont. Zarówno wizualizacja zewnętrzna, jak i wewnętrzna sklepu zostały wykonane zgodnie ze standardem sieci,
wymieniono również oświetlenie placówki. To wszystko sprawiło,
że w dniu otwarcia klienci byli zachwyceni zmianą. Właścicielem
sklepu jest pan Marcin Mańczak, który zaufał sieci po raz kolejny,
gdyż jest to już jego 15 placówka, która została otwarta pod szyldem
Livio.
Sklep zarządzany jest poprzez system Hipermarket, w który wyposaża zrzeszone sklepy Polska Sieć Handlowa Livio. Program ten
gwarantuje kompleksowe zarządzanie zakupami oraz sprzedażą. Na
80 mkw. powierzchni mieści się bogaty asortyment produktów spożywczych, warzyw, owoców oraz wędlin. W dniu otwarcia na klientów czekały upominki oraz wiele atrakcyjnych promocji.
Sieć Livio, cały czas stawia na podnoszenie jakości zrzeszonych
sklepów poprzez przeprowadzane remodelingi. Na początku paźdaiernika rozpoczęto zmianę Delikatesów „Joanna” w Kaliszu przy
ul. Łódzkiej, których właścicielem jest pan Paweł Szastok. W placówce o powierzchni 160 mkw. wdrożone zostały planogramy ułożenia asortymentu z podziałem na grupy asortymentowe. Działania
te sprawiły, że półka sklepowa jest czytelna, tym samym maksymalnie wykorzystano powierzchnię sklepu, co w efekcie powinno prze-
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kładać się na wzrost obrotów placówki.
Także oddział śląski PSH Livio nie zwalnia tempa. W Tarnowskich Górach przy ul. Słowackiego 33 otwarty został 7 października
czwarty w mieście sklep Polskiej Sieci Handlowej Livio S.A. Jest to
jednocześnie 180-a jednostka w śląskim oddziale. W dniu otwarcia przygotowano dla klientów mnóstwo promocji, różnego rodzaju upominków, a także degustacje. Sklep o powierzchni ponad 80
mkw. jest doskonale zaopatrzony. Posiada oddzielne stoisko mięsne,
jak również wydzielone stoiska warzywne, nabiałowe i piekarnicze.
Funkcjonalność i przestronność wnętrza zapewniają dogodne warunki podczas robienia codziennych zakupów każdemu klientowi.
Czeka na nich miły personel, który zawsze chętnie służy swoją pomocą i fachowym doradztwem.
Na uwagę zasługuje fakt, że właściciel sklepu Robert Morawiec
po raz kolejny zaufał Polskiej Sieci Handlowej Livio, gdyż jest to już
trzecia placówka, którą prowadzi pod tym logo.
Mariusz Michalczyk
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OFERTA LIVIO CORAZ SKUTECZNIEJSZA
Franczyzobiorcy coraz częściej korzystają z usług dodatkowych oferowanych przez PSH Livio. Remodeling
sklepu, czy proces wdrażania nowoczesnych planogramów cieszą się rosnącym uznaniem współpracujących
z Livio detalistów.
Dzięki remodelingowi placówki Tadeusza Woźniaka w Opocznie
przy ulicy Modrzewiowej udało się powiększyć powierzchnię sprzedaży sklepu do 140 mkw. Wcześniej liczył on zaledwie 60 mkw. sali
sprzedaży, w związku z czym możliwości poszerzenia asortymentu
i właściwej jego prezentacji były poważnie ograniczone. Przy znacząco większej powierzchni sensowne stało się wprowadzenie nowoczesnych planogramów, dzięki czemu oferta asortymentowa
licząca dotąd zaledwie 3500 sku mogła wzrosnąć aż dwukrotnie.
A jednocześnie jej prezentacja, ułożenie na półkach sklepowych i organizacja placówki okazały się przyjazne dla klientów. Dodatkowo
detalista zainstalował pięknie prezentujący się regał z winami, które
są najchętniej wybierane przez konsumentów. Rozwiązanie to jest
efektem projektu od pewnego czasu realizowanego przez PSH Livio.
Skutkiem wymienionych działań okazał się wyraźny wzrost obrotów
w sklepie i pojawienie się znaczącej grupy nowych klientów.
Także w sklepie Franciszka Miszczuka w miejscowości Strzelce
na terenie oddziału łódzkiego Livio przeprowadzono gruntowny

remodeling, zaś półki i ułożenie asortymentu zorganizowano zgodnie z wcześniej opracowanymi planogramami. Sklep oferuje teraz na
powierzchni 110 mkw. 7 tys. pozycji asortymentowych, zaś przy organizacji sali sprzedaży szczególny nacisk położono na kształt stoisk
z produktami świeżymi, czyli mięsno-wędliniarskiego, nabiałowego
i owocowo - warzywnego. Tu także zainstalowano regał z winami, według nowego projektu oferowanego przez PSH Livio swoim
franczyzobiorcom. Dysponujący sporym parkingiem sklep cieszy
się rosnącym zainteresowaniem ze strony nie tylko lokalnych klientów, ale i podróżnych jadących z i do Kutna.
Mariusz Michalczyk

PLANOGRAMY

PIENIĄDZE
ZARABIA SIĘ SPRZEDAJĄC
Chcesz zwiększyć sprzedaż i utrzeć nosa konkurencji? Zaproponować klientom takie
rozwiązania, które zagwarantują im komfortowe zakupy w Twoim sklepie i sprawią,
że zechcą do niego wracać? Działania, które proponujemy przekują się w Twój sukces!
Zastanawiasz się czym są planogramy i dlaczego tyle się o nich
mówi? Dlaczego są efektywne? Naszą receptą na skuteczność jest indywidualne podejście do każdego franczyzobiorcy.
Niezależnie od wielkości Twojego sklepu nasz zespół przygotuje
i wdroży planogram stworzony specjalnie dla Ciebie! Nie tylko sprawimy, że przestrzeń w Twoim lokalu będzie zachęcała do zakupów
ale również wzrosną Twoje zyski. Analizując dane sprzedażowe, zwyczaje konsumenckie, regionalizmy i indywidualny charakter Twojej
placówki pomożemy Ci dostosować asortyment do potrzeb klientów i pozbyć się zalegających i słabo rotujących towarów. Mało tego,
nie tylko damy Ci gotowe rozwiązanie, ale również przyjedziemy
i pomożemy Ci wprowadzić je w życie. Ułożymy regały i asortyment,
pomożemy efektywnie wykorzystać przestrzeń Twojego sklepu. Pamiętaj, że większość decyzji zakupowych Twoich klientów zapada
bezpośrednio podczas wizyty w sklepie – spraw aby chcieli kupić
jak najwięcej. Wykorzystaj naszą wiedzę o zasadach merchandisingu
i zwyczajach konsumenckich. Pozwól sobie pomóc!
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Zastanów się, niczego nie tracisz, niczym nie ryzykujesz, a możesz tak wiele zyskać! Otrzymujesz od nas gotowy przepis na sukces
i wzrost zysów. Dlaczego? Bo liczy się Twój sukces, liczą się korzyści
jakie możesz uzyskać dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni
wystawienniczej.
Iwona Mądra - Biedrzycka

UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rozwijaj swój biznes – z nami to proste!

Konkurencyjność na dzisiejszym rynku to przede wszystkim pracownicy z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami zdolnymi sprawić,
że klienci chcą wracać do Twojego sklepu.
Przez lata doświadczeń w prowadzeniu kursów dla naszych franczyzobiorców nie raz słyszeliśmy od nich, że szkolenia wyjazdowe
wiążą się z dużymi kosztami (dojazd, noclegi, wyżywienie itp.),
na które ich nie stać. A do tego czas i problemy z obsadzeniem zmiany w sklepie, w czasie gdy pracownicy pobierają nauki.
Uniwersytet Przedsiębiorczości rozwiązuje wszystkie te problemy. Najwyższa jakość szkoleń dostępna jest uczestnikom całą dobę,
bez żadnych kosztów, w dowolnym miejscu. Mogą oni przyswajać
sobie wiedzę w indywidualnym tempie. Szeroki wachlarz szkoleń
zapewnia różnorodność specjalistycznej wiedzy i umiejętności zarówno dla właścicieli, kierowników, jak i personelu podstawowego
sklepów. Doceniamy, że jesteście z nami i chcecie podnosić swoje
umiejętności, dlatego oprócz bogatych zasobów wiedzy oferujemy
uczestnikom Uniwersytetu również system motywacyjny, w ramach
którego za zaliczone szkolenia przyznawane są punkty, a te można
wymienić na nagrody z katalogu SuperProfit – sprzęty gospodarstwa
domowego, artykuły sportowe i dla dzieci oraz wiele innych. Grono
laureatów stale rośnie, a wkrótce możesz do nich dołączyć również
Ty i Twoi pracownicy. Więcej szczegółów możesz uzyskać pod adresem kontakt@upspecjal.pl lub u swojego koordynatora.

Dodatkowe profity dla uczestników projektu

Ruszyła II edycja akcji dystrybucyjnej przygotowanej we współpracy z Kompanią Piwowarską. Zgodnie z jej zasadami sklepy uczestniczące w Uniwersytecie Przedsiębiorczości dokonując za naszym
pośrednictwem u wskazanych dostawców zakupu pakietu 6 opakowań zbiorczych wybranych piw otrzymują gratis w postaci zgrzewki
Żubra w puszce. Piwa objęte promocją to: Książęce butelka 2 SKU
do wyboru z 5 SKU, Dębowe butelka 500 ml, Lech Premium butelka 500 ml, Lech Premium 4 pack 500 ml, Kozel butelka 500 ml
do wyboru z 2 SKU. Przypominamy, że obowiązuje limit 5 pakietów
na sklep, a ilość pakietów promocyjnych jest ograniczona – promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Szczegóły możesz uzyskać pisząc do nas pod adres kontakt@
upspecjal.pl lub pytając swojego koordynatora. Nie czekaj aż wyprzedzą Cię inni i skorzystaj już dziś!
Iwona Mądra - Biedrzycka

SZKOLENIA W SPECJALE
Od początku jesieni realizowana jest seria szkoleń przeznaczonych
dla pracowników i kadry menedżerskiej GK Specjał.
Kwartalne spotkanie kierowników sklepów własnych
W dniach 19-20 września w Rzeszowie w hotelu Alabaster odbyło
się trzecie już w tym roku spotkanie kierowników sklepów własnych.
Uczestnicy szkolenia po raz kolejny mieli świetną okazję do poszerzenia swojej wiedzy uczestnicząc w warsztatach oraz wymieniając
się doświadczeniem z innymi uczestnikami.
Podczas dwudniowych warsztatów omówiono takie tematy jak:
• Zarządzanie personelem
• Budowanie zespołu
• Szkolenie nowych pracowników w sklepach
• Systemy motywacyjne
Na koniec drugiego dnia kursu wszyscy uczestnicy wypełnili ankietę
podsumowującą, w której bardzo wysoko ocenili wrześniowe spotkanie. Kolejne odbędzie się w styczniu.
Kwartalne spotkanie pracowników działów personalnych
12 października w Rzeszowie odbyło się kolejna rada pracowników działów personalnych i osób współpracujących. Podczas ośmiogodzinnego spotkania zostały omówione następujące tematy: zmiany przepisów emerytalnych, zasady przekazywania dokumentów
z oddziałów do centrali, szkolenie z obsługi programu MS Excel.
Poprawna komunikacja oraz współpraca w dziale i oddziale
W dniach 22 – 23 września 2017 r. odbyło się szkolenie z „Poprawnej komunikacji oraz współpracy w dziale/oddziale”. Szkolenie
odbyło się w Ośrodku „Rewita” w Solinie. Przez dwa dni uczestni-

73/2017

cy nabywali praktyczną wiedzę z takich tematów jak: komunikacja
wewnątrz grupy, rola komunikacji w organizacji/oddziale, narzędzia
komunikacji, model FUKO, rola współpracy w osiąganiu celów czy
jak budować efektywny zespół w oparciu o współpracę oraz komunikację.
Skuteczna komunikacja i wywieranie wpływu w negocjacjach
W dniach 20 - 21 października w Łodzi odbyło się szkolenie pt.
„Skuteczna komunikacja i wywieranie wpływu w negocjacjach”, które było adresowane do kupców oraz kierowników sprzedaży Grupy
Kapitałowej Specjał. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy
zdobywali oraz powiększali swoją wiedzę z zakresu określania stylów
negocjacyjnych, reguł wywierania wpływu podczas negocjacji oraz
definiowania poprawnej komunikacji u liderów. Szkolenie zostało
przeprowadzone przez doświadczonego trenera biznesowego z kilkunastoletnim stażem trenerskim.
Michał Kanios
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JUBILEUSZOWE TARGI MEDYCZNE
W dniach 8-9 listopada 2017 odbyły się XX Targi
Medycyna-Zdrowie-Uroda. Zróżnicowana tematyka
iwysoka jakośćprezentowanegoasortymentu sprawiają,
że każda kolejna edycja przyciąga coraz większe grono
zainteresowanych.
Do udziału w targach zaprosiliśmy firmy oferujące meble i sprzęt
medyczny, wyposażenie szpitali i gabinetów medycznych, odzież
i obuwie dla personelu medycznego, a także dostawców sprzętu rehabilitacyjnego. Wszyscy uczestnicy Targów uzyskali wymierne korzyści dowiadując się o nowościach produktowych, pozyskując nowych
partnerów biznesowych, zapoznając się z opiniami o produktach.
Jednak zakończenie wydarzenia nie oznacza końca działań targowych. Teraz czeka nas nowe zadanie: podsumowanie i oceny, które
pomogą nam w organizacji kolejnej edycji, ułatwią właściwe zaplanowanie, zaprojektowanie i uatrakcyjnienie przebiegu następnych
targów. Ponadto targowe spotkania niewątpliwie wpłyną też na jakość kontaktów z klientami i dostawcami zarówno podczas codziennej pracy, jak i w trakcie kolejnej imprezy.
Równolegle z targami odbyły się konferencje, podczas których
poruszano aktualne tematy związane z medycyną i służbą zdrowia,
co umożliwiło uczestnikom poszerzenie ich wiedzy. Omówiono takie
zagadnienia jak opieka nad osobą przewlekle chorą w domu, wskazania i zasady w żywieniu dojelitowym, nowe rekomendacje ESPEN
w pozajelitowym leczeniu żywieniowym, diety doustne, kompleksowa ochrona i pielęgnacja przy nietrzymaniu moczu, opieka nad
pacjentem ze stomią, czy wpływ diety na antybiotykoterapię.
Podobnie jak w latach ubiegłych nieodłącznym elementem Targów były badania lekarskie prowadzone przez Centrum Medyczne
Medyk, ZOZ nr 2 w Rzeszowie i Studium Medyczne z Rzeszowa,
które urozmaiciło swoją ofertę różnymi zabiegami estetycznymi. Powołana przez Organizatorów Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli władz regionu wskazała najlepsze stoiska oraz produkty.
Statuetki otrzymały następujące firmy:
w kat. Targowy Lider Medyczny - Mustaf Medical s.c.
w kat. Najciekawsza promocja i reklama targowa - Helbo Sp. z o.o.
w kategorii Najciekawsza oferta targowa - ”HALCAMP” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Głowiński

Dziękujemy wszystkim wystawcom za udział, profesjonalizm i ciekawą ofertę. Odwiedzającym zaś dziękujemy za obecność.
Do zobaczenia w przyszłym roku !!!
Jolanta Darłak

JUBILEUSZ
40 - LECIA PRACY W CEZALU
1 października był szczególnym dniem
dla naszej koleżanki Haliny Busz. Był to jubileusz 40 - lecia pracy w PZL Cezal. Co stoi
za jej tak długotrwałą pracą u nas? Przede
wszystkim pasja do wykonywanego zawodu, umiejętność otwierania się na potrzeby
i oczekiwania klientów. Z tej okazji chcielibyśmy złożyć podziękowania za zaangażowa-
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nie, sumienność i rzetelność w pracy.
Halinka, Życzymy Ci wytrwałości w realizacji kolejnych planów oraz satysfakcji
z dotychczasowej pracy i dalszej efektywnej
współpracy z całym zespołem!
Zespół pracowników Cezal Rzeszów
Jolanta Darłak
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MEBLE Z CEZALU
Meble medyczne stanowią wyjątkowy rodzaj wyposażenia. Przede wszystkim
muszą być funkcjonalne, tak aby ułatwiały wykonywanie obowiązków pracownikom gabinetów medycznych.

KOZETKA LEKARSKA

LEŻANKA LEKARSKA

SEGMENT KARTOTEKOWY B5

W ofercie Cezalu znaleźć można szeroki
asortyment profesjonalnych mebli medycznych spełniających oczekiwania specjalistów.
Wyposażenie to ma zastosowanie w szpitalach, przychodniach, gabinetach medycyny
szkolnej oraz innych placówkach medycznych. Firma oferuje standardowe i powszechnie spotykane wyposażenie gabinetów takie
jak parawany, kozetki metalowe i drewniane,
szafy kartotekowe i szafy przeszklone, fotele

do pobierania krwi, przewijaki dla niemowląt, stołki obrotowe, stoliki zabiegowe itd.
W 3 sklepach medycznych Cezalu w Katowicach, Bielsku Białej i Rzeszowie stworzyliśmy ekspozycję mebli specjalistycznych,
która umożliwia obejrzenie i zapoznanie się
z ich parametrami technicznymi co ułatwia
podjęcie decyzji o zakupie. Firma zapewnia
szeroki wybór mebli różnych producentów,
które posiadają różne rozmiary i pozwa-

lają na dostosowanie do potrzeb klientów.
Wykonanie ich z najwyższej jakości komponentów sprawia, że spełniają oczekiwania
najbardziej wymagających użytkowników
i służyć im będą przez długi czas. Cezal gwarantuje konkurencyjne ceny oraz satysfakcję
z zakupu wybranego modelu. Zapraszamy
do odwiedzania naszych placówek i życzymy
udanych zakupów!!!
Małgorzata Bizoń

CENA BRUTTO: 469,80 ZŁ

CENA BRUTTO: 733,40 ZŁ

CENA BRUTTO: 918,00 ZŁ

KOLEJNY ROK
Z KS DEVELOPRES RZESZÓW
Sezon 2017/2018 będzie czwartym
rokiem współpracy między Agencją
Ochrony Specjał, a klubem siatkarskim KS Developres Rzeszów.
Ostatnie rozgrywki przyniosły wielki sukces sportowy jakim był brązowy medal Orlen Ligi oraz doskonały wynik w Pucharze
Polski. Osiągnięte rezultaty z poprzedniego sezonu pozwoliły na pierwszy w historii
awans do rozgrywek międzynarodowych Ligi
Mistrzów CEV. Liczymy na udaną współpracę, która pozwoli promować naszą markę
w Europie i na rynku polskim oraz na jeszcze lepszy wynik sportowy drużyny. Dla pracowników GK Specjał mamy przygotowane
darmowe wejściówki na mecze Orlen Ligi
rozgrywane w hali „Podpromie”.O szczegóły
prosimy pytać w sekretariacie firmy.
Marcin Martowicz
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ARMA OFICJALNYM
PARTNEREM MIASTA
SZKŁA KROSNO
Miasto Szkła Krosno to jedyny ekstraklasowy przedstawiciel gier zespołowych w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Drużyna krośnieńskich koszykarzy
w maju 2016 roku wywalczyła awans do Polskiej Ligi Koszykówki.
Udany debiut
Debiutancki sezon na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki można zapisać zdecydowanie na plus krośnieńskiego zespołu. Drużyna
wygrała piętnaście spotkań i siedemnaście razy musiała zaznać goryczy porażki. Krośnianie byli zdecydowanie drużyną swojego parkietu wygrywając w Krośnie aż 10 razy. Udało się w pokonanym polu
zostawić takie ekipy jak Anwil Włocławek, PGE Turów Zgorzelec
czy zdobywców brązowego medalu BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Wielkim sukcesem był również awans do finałowego turnieju
o Puchar Polski. Krośnianie po pokonaniu w ćwierćfinale Trefla
Sopot i porażce z drużyną Anwilu Włocławek znaleźli się w czwórce
najlepszych drużyn.

News

Fot. Łukasz Jaracz
Miasto Szkła Krosno

Prawie 10 lat wsparcia
ARMA wspiera krośnieńskich koszykarzy nieprzerwanie od sezonu 2008/2009. W debiutanckim sezonie Miasta Szkła Krosno na
parkietach Polskiej Ligi Koszykówki Arma została oficjalnym partnerem Klubu dbającym o bezpieczeństwo kibiców i koszykarzy podczas meczów w krośnieńskiej hali. Umowa została przedłużona również na obecny sezon. Potencjał marketingowy Klubu wzrósł wyraźnie po awansie krośnieńskiej drużyny do koszykarskiej ekstraklasy.
Hala w Krośnie okazała się najlepiej wypełnioną salą w Polskiej Lidze
Koszykówki. Średnio na każdym meczu na widowni zasiadało 1599
osób, czyli 99,8% pojemności hali. Łącznie mecze obejrzało ponad
25 tys. kibiców. Mecze krośnian można było obejrzeć na sportowych
kanałach Telewizji Polsat. Klubowy profil na Facebooku ma ponad 6
tys. fanów i sukcesywnie rośnie.
Arkadiusz Marcinowski

PROSPECTUS - SZKOŁA SPECJALISTÓW OCHRONY
W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz w celu zapewnienia profesjonalnych usług w zakresie bezpieczeństwa w listopadzie
powstał w ramach struktur Grupy Kapitałowej Specjał Prospectus, placówka kształcenia specjalistów z zakresu bezpieczeństwa.
Szkoła oferuje szeroki wybór kursów oraz warsztatów. Kształci m.in. kwalifikowanych pracowników ochrony, lub członków
służb porządkowej i informacyjnej. Jak zapewnia kierownictwo
placówki w bliskiej przyszłości zamierza organizować kursy m.in.
w dziedzinie detektywistyki, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa
oraz minimalizacji strat obiektów handlowych i przemysłowych,
a także organizować kursy dedykowane grupom zorganizowanym i podmiotom gospodarczym. Tematyka szkoleń dostosowana jest do rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje zagadnienia pozwalające na zgłębienie
procedur i metod w zakresie profesjonalnego przygotowania do
pracy w sektorze ochrony przy zachowaniu aktualnych trendów

w bezpieczeństwie. Aspiracją kadry, w skład której wchodzą wykładowcy, instruktorzy, trenerzy o wieloletnim doświadczeniu
w obszarze bezpieczeństwa jest stworzenie centrum szkoleniowego pozwalającego łączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Do dyspozycji kursantów przeznaczono budynek w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8 oraz
w Krośnie przy ul. Kletówki 15. Zajęcia prowadzone będą również
w halach sportowych oraz na strzelnicach. Zapisy pod numerem
tel. 885 982 461.
Domnika Górnicka -Ziemba

PRACOWNICY SPECJAŁU
W SZKOLE BEZPIECZNEJ JAZDY
W dniach 21-22 września 2017 r pracownicy Grupy Kapitałowej Specjał uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu
w Szkole Bezpiecznej Jazdy Skody w Poznaniu, czyli w jednym z najnowocześniejszych w Polsce, w pełni zautomatyzowanym ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
Pierwszego dnia pracownicy szkolili się w zakresie bezpiecznej jazdy. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, na którym instruktorzy pokazywali zalety prawidłowej pozycji za kierownicą
oraz sposób bezpiecznego przewozu osób i bagaży przyszedł czas
na praktykę. Tu pierwszym etapem był slalom. Każdy z uczestników
miał okazję nauczyć się jak prawidłowo pokonać serię zakrętów oraz
jak powinna wyglądać prawidłowa praca rąk na kierownicy, a także jak ważna jest obserwacja drogi. Potem była nauka hamowania,
a dokładnie hamowanie awaryjne. Można się było dowiedzieć, jaki
wpływ na długość drogi hamowania ma wzrost prędkości oraz jak
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zmienia się praca systemu ABS w przypadku różnych nawierzchni
na drodze. Kolejnym etapem było omijanie przeszkody. Podczas tego
ćwiczenia połączona została wiedza z hamowania awaryjnego i jazdy slalomem. Następnie ćwiczono z wykorzystaniem tzw. szarpaka.
Jest to specjalne urządzenie, które automatycznie wprowadza auto
w poślizg nadsterowny. Dzięki temu każdy uczestnik poznał kilka
sposobów jak bezpiecznie wyjść z poślizgu. Natomiast podczas jazdy
po okręgu nazywanym niekończącym się zakrętem można było doświadczyć między innymi utraty przyczepności osi przedniej i tylnej
oraz nauczyć się kilku sposobów reagowania na to zjawisko.
Drugi dzień szkolenia to zajęcia laboratoryjne w Skoda Auto Lab,
czyli w interaktywnym centrum bezpieczeństwa. Składa się ono
z 5 stref, gdzie można skorzystać z interaktywnych eksponatów. Te
strefy to: Bezpieczeństwo, Technologia, Eko, Bezpieczna podróż,
Kino. W strefie Bezpieczeństwo każdy mógł wypróbować symulatory dachowania i zderzenia. Dzięki tym symulatorom można było
się dowiedzieć, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa
i że nie jest to tylko wymysł służb, aby mieć za co karać mandatami.
W tej strefie znajduję się też pierwsza pomoc. Ratownik medyczny pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić resuscytacje. W strefie
Technologii występował symulator poduszek bezpieczeństwa i model pokazujący strefy zgniotu. W strefie Eko oprócz teorii na temat
eko jazdy, systemu start-stop można było pobawić się symulatorem
eko jazdy. W strefie Bezpieczna podróż poznaje się kilka sposobów,

jak bezpiecznie spakować bagaż, aby podczas wypadku nie powodował zagrożenia, czy jak zabezpieczyć np. rowery, które chcemy
przewozić na dachu auta. W strefie Kino można zapoznać się ze
specjalnie przygotowanymi filmikami dotyczącymi Szkoły Bezpiecznej Jazdy Skoda. Szkolenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Przeprowadzone było przez świetnie wyszkolonych instruktorów
z bardzo serdecznym podejściem do kursanta. Po ukończeniu kursu
każdy z uczestników otrzymał certyfikat.
Ireneusz Gęborys

INTEGRACJA POPRZEZ BIEG
W ramach projektu Integracja w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Wiączyniu
k/Łodzi 21 października odbyły się Mistrzostwa Specjał O/Łódź w biegach przełajowych. Zwyciężył Jarosław Szewczyk, który
trasę ok. 5 km pokonał w znakomitym czasie
18,5 minuty. Miejsca na podium zajęli również Zbigniew Jarzyna (2) i Paweł Stawiany
(3). Zawody odbyły się w lasach rezerwatu
Wiączyń, zaś po biegu stadnina „Zbyszko”

ugościła wszystkich zawodników smacznym
posiłkiem. Jarek, pracownik naszego działu
transportu, jest chyba najlepszym maratończykiem w całej Grupie Kapitałowej Specjał .
Ostatni maraton PZU w Warszawie pokonał
w rewelacyjnym czasie 2,56,16 a w tegorocznych Łódzkich Trasach Biegowych (cykliczne zawody amatorów) w Wiączyniu zajął
znakomite drugie miejsce! Gratulujemy!”

ludzie kwartału

Paweł Stawiany

LIDIA SCHOLZ

Pracownik działu handlowego w PZL Cezal Rzeszów pracuje od 2004 roku. Koleżanka prowadzi branże opatrunki, dezynfekcja, elektromedycyna, co wymaga dużej specjalistycznej wiedzy. Do jej obowiązków należy również utrzymywanie
kontaktów ze stałymi klientami, realizowanie i przygotowywanie ofert handlowych dla klientów indywidualnych i szpitalnych. Swoją pracowitością, sumiennością, rzetelnie wykonywaną pracą oraz koleżeńskością zasługuje na wyróżnienie.
Prywatnie z zamiłowaniem wykonuje ozdoby, szczególnie świąteczne. Dlatego na każde święta przyozdabia nam całe
biuro różnorodnymi ozdóbkami z logo Cezalu.

MAREK KUC

Pracownik działu przetargów w PZL Cezal Rzeszów pracuje od 2010 roku. Praca wykonywana przez kolegę wymaga dokładności, rzetelności i samodzielności. Jest to bardzo ważny dział w naszej firmie, więc spoczywa na nim duża odpowiedzialność, która zmusza go do ciągłego monitorowania ustaw o przetargach. Poza tym pozyskuje nowych klientów w terenie
i realizuje składane przez nich zamówienia. Jest osobą sympatyczną, miłą i uczynną. Prywatnie bardzo intensywnie angażuje się w sport – bieganie, czy jazdę na rowerze, zdobywając różne nagrody.

KLAUDIA KŁODA

Sprzedawca/ fizjoterapeuta w Sklepie Medycznym w Bytomiu zatrudniona jest od 31.08.2016 r. Mimo bardzo młodego
wieku i niedługiego stażu wyróżnia się dużą wiedzą i zaangażowaniem. Doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach.
Powierzone zadania wykonuje z pasją i dużym profesjonalizmem. Lubiana i doceniana przez klientów i współpracowników.
Halina Pączka
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Z WIZYTĄ U SĄDECKICH PSZCZELARZY
W dniach 27-29 października pracownicy oddziałów Łódź i Warszawa uczestniczyli
w wycieczce zorganizowanej przez producenta miodów Sądecki Bartnik. Impreza okazała
się bardzo udana, głównie dzięki niezwykłej gościnności gospodarzy.
Na początku właściciel firmy Janusz Kasztelewicz oprowadził nas po swoim nowoczesnym zakładzie. Zwiedzaniu towarzyszyły
interesujące opowieści naszego gospodarza.
Następnie obejrzeliśmy imponujący skansen – muzeum. Bardzo interesujący wykład
o miodach i wszelkich pszczelich produktach
wygłosiła pani Czesia, której niesamowita wiedza wzbudziła powszechny zachwyt.
Zwieńczeniem imprezy była degustacja przepysznych dań regionalnych oraz produktów
miodowych oraz szalona zabawa w karczmie
Bartnia Chata.
Zwiedzaliśmy, uczyliśmy się, mieszkaliśmy
i bawiliśmy w tym samym obiekcie, albowiem zarówno zakład produkcyjny, skansen,
restauracja, hotel a także sklep znajdują
się w jednym miejscu w Gospodarstwie Pasiecznym w miejscowości Stróże w Beskidzie
Sądeckim. Bardzo gorąco polecamy wszystkim odwiedziny tego bajkowego miejsca.

Dziękujemy bardzo właścicielowi zakładu panu Januszowi Kasztelewiczowi oraz
naszym opiekunom z firmy Sądecki Bartnik

Marcinowi Beresce oraz Czesławowi
Pałudze.
Mirosław Świątek

INTEGRACJA W ŁÓDZKIEM
W ramach programu integracyjnego 9 września na obiektach sportowych w Bukowcu k/Łodzi odbył się Sportowy Piknik
Specjał Łódź. Udział w nim wzięła ponad setka pracowników
Specjału, Army, Naszego Sklepu oraz Livio z regionu łódzkiego.
Po całodziennych zmaganiach sportowych (piłka nożna, siatkówka)
i dekoracji najlepszych sportowców oraz zasłużonych pracowników
bawiliśmy się doskonale w trakcie biesiady korzystając ze wspaniałej
pogody kończącego się lata.

A OTO WYNIKI RYWALIZACJI:
Siatkówka kobiet:
Specjał – Livio/Nasz Sklep 2:0
Siatkówka mężczyzn:
Zakupy -Magazyn 2:1
Sprzedaż-Transport 2:0
Finał: Sprzedaż-Zakupy 3:0
Siatkówka plażowa
Jędrzejczyk/Stawiany – Sapiński/Bartosik 2:0
Kłos/Kłos – Sych/Wylazłowski 2:1
Finał: Jędrzejczyk/Stawiany – Kłos/Kłos 2:0
Piłka nożna
Sprzedaż -Transport 12:2
Magazyn -Zakupy 11:0
Finał: Magazyn -Sprzedaż 8:5
Paweł Stawiany
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ŻYJ ZDROWO
– SPECJAŁ DLA RZESZOWA
Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w projekcie organizowanym pod patronatem Prezydenta Rzeszowa
skierowanym do pracowników oraz mieszkańców miasta. Zajęcia prowadzone były przez trenera personalnego Gabriela Koperkiewicza (mistrza Polski w kulturystyce), obejmowały rozgrzewkę cardio, trening interwałowy oraz trening Full Body Workout. Ćwiczenia miały na celu
aktywizację mieszkańców i promocję zdrowego trybu życia. Program trwał od sierpnia do listopada 2017. W obecnej chwili przyszła pora na przerwę zimową, ćwiczenia będą wznowione
w okresie wiosenno-letnim o czym Państwa poinformujemy.
Małgorzata Ożóg

WYNIKI KONKURSU MOJE WAKACJE
Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu
dla pracowników i ich dzieci „Moje
Wakacje”.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom
życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu
swoich pasji.

Kategoria - prace dzieci:

I miejsce syn Jakub

lat 14 Lidii Scholz

, Cezal Rzeszów

I miejsce Jakub Scholz
II miejsce Anastazja Stępień
III miejsce Milena Kasprzycka
Dodatkowe wyróżnienie za styl i pomysł
przyznano Michałowi i Bartoszowi Lewickim.

II miejsce có
rka Anasta
zja la
Stępień, Ce t 4 Agaty
zal Rzeszó
w

Kategoria - prace pracowników:
I miejsce Dariusz Rembisz
II miejsce Andrzej Kruszczak
III miejsce Sylwia Proksa

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie
gratulujemy !!!!!!!
Małgorzata Ożóg
III miejsce wn
uczka Milena
lat 6

III miejsce Sylwia Proksa

pracownik Sezam 6 Tarn
obrzeg

Janiny Patryka
, Sezam 8 Tarn
obrzeg

nik Agencji Ochrony
II miejsce Andrzej Kruszczak pracow
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I miejsce Dariusz
Rembisz pracow
nik
Nasz Sklep, Mena
ger Regionu
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Nasze Pasje

KORONA TATR I NIE TYLKO...
Rozmowa ze Zbigniew Margasem, kierownikiem Naszego Sklepu O/Łódź.
Ile lat pracujesz w branży?
Od 1992, zaczynałem u Ciebie w Maxlandzie
jako Przedstawiciel Handlowy (a propos:
czym się różni dobry PH od pogody? Odpowiedź: z pogodą jest różnie, a PH zawsze
dopisze!) i po wielu latach czynnej służby
oraz po krótkim, dwuletnim epizodzie jako
windykator, zmieniłem firmę Specjał na
Nasz Sklep, gdzie początkowo pracowałem
jako koordynator, a od 3 lat pełnię zaszczytną funkcję kierownika regionu łódzkiego. Tu
zaczynałem od 100 sklepów, teraz jest ich ponad 500, zaś obroty wzrosły o ponad 1000%
No dobra, nie chwal się tak, lepiej opowiedz
coś o swoich pasjach. Wiem, że uwielbiasz
góry. Koronę Polskich Gór zdobyłeś kilka lat
temu…
Żaden problem, Ty też przecież ją zdobyłeś
No tak, ale Ty poszedłeś dalej, zdobyłeś
Wielką Koronę Tatr (14 najwyższych szczytów). Co dalej?
Teraz chciałbym zaliczyć wszystkie wybitne
szczyty tatrzańskie. Jest ich, o ile pamiętam, 76
i znam tylko dwie osoby, które wszystkie zdobyły. Chcę być trzeci. Zostało mi jeszcze 30
gór. Robię to bez pośpiechu, często wchodzę
na te same góry po raz czwarty, piąty, podczas kolejnych wejść wprowadzam innych,
pokazuję nowe ścieżki, pomagam tak samo,
jak wcześniej inni pomagali mnie.
Co Cię pociąga w tych wspinaczkach?
Najbardziej strach i adrenalina, choć wymienić też wypada piękno natury, pokonywanie
barier, samotność, ale też nowe przyjaźnie.
W górach człowiek dowiaduje się, co jest

ważne, a co nie.
Co jest ważne?
Ważne jest, żeby przeżyć, a nieważne jest,
aby mieć na przykład nowe buty.
Jak do tego doszedłeś? Jak zaczynałeś?
Przeszedłem połowę trasy po granicy polskich gór ze wschodu (Bieszczady) na zachód
(do Karkonoszy). Mam nadzieje, że za parę
lat ten plan także zrealizuję.
A zamki?
Faktycznie, miałem kiedyś taki cel, aby zwiedzić i sfotografować wszystkie ruiny zamków
w Polsce. Ten projekt na razie spowolniłem.
Zatrzymałem się na 350 sztukach, ale wkrótce do tego wrócę. Jak tylko kontuzja kolana
będzie mi uniemożliwiać wspinaczki.
No właśnie, kolejna Twoja pasja to fotografia. Nawet w Specjale zostałeś doceniony
nagrodą.
Fotografuję przy okazji. Grzechem byłoby
nie podzielić się z innymi tymi cudownymi
widokami, których doświadczam. No i przydaje się do dokumentacji , także tych szalonych chwil.
Jakieś szalone wspomnienia?
Kiedyś z dziewczyną oglądaliśmy romantyczny wschód słońca na Giewoncie i zapragnęliśmy tego samego dnia zobaczyć zachód słońca nad Bałtykiem. W latach osiemdziesiątych
nie było to łatwe, nie było wtedy żadnych
autostrad, a i mój samochód-maluch był lekko sfatygowany, ale udało się. O 5.00 wschód
słońca w Tatrach, a o 21.00 zachód słońca we
Władysławowie… Zdjęcia wyszły znakomite.
Ponoć zamiłowanie do dobrego piwa rów-

nież bywa kłopotliwe?
Tak, Postanowiliśmy kiedyś wybrać się na
piwo do Ołomuńca (polskie piwa były wtedy
ohydne). A że nie miałem paszportu, to aby
go szybko zdobyć musiałem wymyślić jakąś
przedziwna historię. Przekonałem więc szacowną komisję paszportową, że wygraliśmy
krajowe eliminacje w rzucie żywym człowiekiem na odległość i muszę natychmiast
wyjechać, aby reprezentować nasz kraj na
międzynarodowych mistrzostwach w Ołomuńcu.
I co, nie zdziwili się?
Trochę, zadali pytanie, czy taki wątły mężczyzna jak ja może daleko rzucać żywym
człowiekiem. Uświadomiłem im, że to nie
ja będę rzucał, tylko będę tym rzucanym
i szybko dali paszport.
Wszystko Ci się w życiu udaje?
No niestety nie. Dziesięć lat temu w wyniku groźnego wypadku w czasie kursu wspinaczkowego odpadłem od skały i połamałem
się okrutnie. Przez to nie mogę zrealizować
swojego głównego marzenia, czyli zdobycia
Korony Ziemi. Ale na Kilimandżaro na pewno kiedyś wejdę.
Serdecznie Ci tego życzymy!
Paweł Stawiany

Grill trochę inaczej
SAŁATKA MAKARONOWA
Z FETĄ I OLIWKAMI

60 minut 4 osoby Łatwe
Składniki:
pomidorki koktajlowe - 750 gramów
przyprawa w mini kostkach
pietruszka Knorr - 1 sztuka
makaron penne - 250 gramów
mała czerwona cebula - 1 sztuka
ser feta - 1 opakowanie
Sposób przygotowania:
1. Makaron ugotuj al dente
w osolonym wrzątku
z dodatkiem oliwy, odcedź
i wystudź.
2. Pokrój pomidory w ćwiartki, ser
feta w kostkę, cebulę posiekaj.
3. Składniki sałatki przełóż do
salaterki. Następnie dodaj skórkę
z cytryny, liście bazylii i mięty.
Dopraw pokruszoną mini kostką
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oliwa z oliwek - 90 mililitrów
ząbek czosnku - 1 sztuka
świeża bazylia
skórka otarta z jednej cytryny
czarne oliwki - 100 gramów
pieprz
Knorr i wymieszaj. Wstaw
salaterkę na 30 minut
do lodówki.
4. Odcedź makaron i zahartuj
zimną wodą. Schłodzony
i dobrze odsączony makaron
wymieszaj z przygotowaną
sałatką.
5. Dodaj oliwki i polej oliwą.
Przed podaniem udekoruj
świeżymi liśćmi bazylii.

SZYBKI STROGONOW

4 osoby Łatwe

Składniki:
polędwiczka wieprzowa - 400
gramów
pieczarki - 300 gramów
kostka do mięs pieczeniowa Knorr
- 1 sztuka
musztarda - 2 łyżki
Sposób przygotowania:
1. Mięso pokrój w cienkie paseczki.
Dodaj musztardę i dokładnie
wymieszaj. Odstaw na chwilę,
aby się zamarynowało. Pieczarki
pokrój na cząstki.
2. Na patelni rozgrzej dobrze olej
i podsmaż cebulę pokrojoną
w piórka i pieczarki.
3. Dodaj oprószone mąką mięso.
Całość smaż, mieszając.

ogórki kwaszone - 5 sztuk
cebula - 1 sztuka
mąka - 1 łyżka
olej do smażenia
woda - 300 mililitrów

4. Wlej 300 ml wody i dodaj kostkę
Knorr. Duś wszystko, aż potrawa
lekko zgęstnieje.
5. Na końcu dodaj pokrojonego
w paski ogórka. Taki strogonow
doskonale smakuje również
następnego dnia. Najlepiej
podawać go z pieczywem.

Katarzyna Jarosz

www.fundacjaspecjal.pl

1% DLA FUNDACJI SPECJAŁ
Szanowni Państwo
To już siódmy rok działalności charytatywnej Fundacji Specjał.
Organizacja realizuje swoją misję wsparcia chorych i niepełnosprawnych dzieci w ramach obowiązującego ją statutu
oraz przepisów prawa. Koncentrujemy się przede
wszystkim na pomocy dzieciom niepełnosprawnym pracowników zatrudnionych
w Grupie Kapitałowej Specjał, jednakże
wspieramy również osoby dorosłe.
Cała pomoc, którą możemy zaoferować jest również zasługą Państwa. Każdego roku przekazujecie
nam Państwo 1 proc. podatku, za
co serdecznie dziękujemy! Kwota,
którą uzyskaliśmy w bieżącym roku
wyniosła 4 065, 80 zł. Jednocześnie
zachęcamy i prosimy o przeznaczenie 1 proc. podatku za rok 2017.
Bardzo liczymy na Państwa hojność
i chęć włączenia się w pomoc chorym
dzieciom z GK Specjał. Stale otrzymujemy kolejne wnioski, podejmujemy kolejne
decyzje o przyznaniu wparcia dla m.in.:
2 letniej Sandry, która uległa poparzeniu całego ciała
i wymaga specjalistycznego, kosztownego leczenia (2400 zł);

5 miesięcznej Alicji, która jest wcześniakiem i wymaga specjalistycznej rehabilitacji (2500 zł);
28 letniej Anety, która cierpi na porażenie mózgowe - dofinansowaliśmy zakup łóżka rehabilitacyjnego w kwocie
2500 zł. Są to tylko ostatnie wnioski, które otrzymaliśmy. Naszą stałą, długoletnią już pomocą
objętych jest kilkoro innych dzieci, m.in. Zuzia, Janek, Natalia, Alicja… Oprócz tego zapomogę jednorazową, np. na sfinansowanie
turnusu rehabilitacyjnego lub zakup sprzętu medycznego, otrzymały również inne
dzieci. Udzielając wsparcia finansowego
tym najbardziej potrzebującym ułatwiamy im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Gorąco zachęcamy Państwa do
poparcia naszej inicjatywy poprzez wpłatę
1 % podatku za rok 2017. Zapewniamy,
iż każda złotówka zostanie przekazana
na pomoc zgodnie ze Statutem Fundacji!
FUNDACJA SPECJAŁ
Numer konta: BPS Bank O/Rzeszów
66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.
Nr KRS: 0000373138

Aneta Mucha

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Mamy przyjemność poinformować wszystkich pracowników, którzy nie są ubezpieczeni,
że Grupa Kapitałowa SPECJAŁ oferuje grupowe ubezpieczenie na życie.
Ubezpieczycielem jest PZU Życie SA – jeden z największych zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce. Wszyscy którzy przystąpią
do ubezpieczenia grupowego nie będą musieli się martwić koniecznością comiesięcznego opłacania składek. Opłata jest potrącana
z wynagrodzenia co miesiąc i przekazywana do ubezpieczyciela.
Zaletą grupowego ubezpieczenia jest wysokość składki, która
dzięki jej grupowemu charakterowi jest niższa niż to ma miejsce
w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie. Ochroną objęta jest cała grupa, dzięki temu polisy grupowe są tańsze. W przypadku grupowego ubezpieczenia ubezpieczyciel nie żąda przeprowadzenia badań medycznych lub ankiety o stanie zdrowia.
Wbrew nazwie ubezpieczenie na życie nie kryje w sobie wypłaty
świadczenia tylko i wyłącznie w przypadku śmierci osoby ubezpie-

czonej. W grę wchodzi szeroki zakres zdarzeń, przed którymi chroni
polisa. Pracownik wyrażający akces może na tych samych warunkach ubezpieczyć najbliższych członków rodziny, czyli współmałżonka, czy partnera życiowego i pełnoletnie dzieci.
Zachęcamy wszystkie osoby nie objęte ubezpieczeniem do skorzystania z oferty, ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dla Was
i Waszych rodzin posiadanie dobrego ubezpieczenia w razie choroby
lub wypadku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników
i ich rodzin wynegocjowaliśmy z ubezpieczycielem zniesienie karencji dla nowo przystępujących na okres dwóch miesięcy tj. styczeń i luty 2018r. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem
do ubezpieczenia grupowego prosimy o kontakt z Działem Płac.
Irena Korbecka

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.
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MODEL TELEFON/ROUTER/TABLET

BRUTTO PLN

APPLE IPHONE 7 128 GB Pre-Owned Apple
HUAWEI P10 (2017)
VTR-L29 Dual Sim
HUAWEI HONOR 9
STF-L09 Dual Sim
HUAWEI P10 Lite (2017)
WAS-LX1 Dual Sim
HUAWEI P9 Lite (2017)
PRA-LX1 Dual Sim
HUAWEI Y6 (2017)
MYA-L41 Dual Sim NOWOŚĆ
HTC U PLAY
HTC U11
model 2PZC100
MOTOROLA MOTO C PLUS
MAXCOM CLASSIC MM330
LG G6
model LG-H870
LG X Power 2
model LG-M320N Bateria 4500 mAh
LG K10 (2017)
model LG-M250E Dual Sim
LG K8 (2017)
model LG-M200E Dual Sim
LG K4 (2017)
model LG-M160E Dual Sim
SAMSUNG GALAXY NOTE 8
SAMSUNG GALAXY S8+
model SM-G955F
SAMSUNG GALAXY A5 (2017) model SM-A520F
SAMSUNG GALAXY A3 (2017) model SM-A320F
SAMSUNG GALAXY J7 (2017) model SM-J730F/Dual Sim
SAMSUNG GALAXY J5 (2017) model SM-J530F/Dual Sim
SAMSUNG XCOVER 4
model SM-G390F
SAMSUNG GALAXY J3 (2017) model SM-J330F/Dual Sim
SAMSUNG GALAXY J3 (2016) model SM-J320FN
SONY XPERIA XZ PREMIUM model G8141
SONY XPERIA XA1
model G3121
SONY XPERIA L1
model G3311
SONY XPERIA XZ1 COMPACT NOWOŚĆ
ROUTER MOBILNY HUAWEI E5573 LTE
ROUTER MOBILNY D-LINK DWR-932c1 LTE
TABLET HUAWEI MEDIAPAD T3 10 LTE
TABLET HUAWEI MEDIAPAD T3 8 LTE

2.942
1.897
1.578
989
819
478
1.497
2.756
427
283
1.969
699
599
517
377
3.829
3.399
1.349
1.025
999
882
779
649
469
2.398
938
679
2.049
207
184
749
629

Na zamówienie dostępne także inne modele telefonów. Orientacyjny czas dostawy 2- 3 dni robocze
UWAGI DODATKOWE
- oferujemy towar fabrycznie nowy wyłącznie z polskiej dystrybucji,
- cennik brutto, wystawiamy faktury vat 23%

MAGAZYNIER

OFERTY PRACY

Miejsce pracy: Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kokotów,

z zamówieniem klientów,
- praca ze skanerem,
- przyjmowanie dostaw na magazyn,

Nasze oczekiwania:

do jej wyrobienia,

Oferujemy:
3-zmianowym,

AKCESORIA GSM

BRUTTO PLN

SZKŁO OCHRONNE 9H PRO + GLASS
SZKŁO OCHRONNE 9H NA CAŁY EKRAN 3D
ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH 4.1 REMAX RB-T8 MULTIPOINT
KABEL MICRO USB lub Type-C (1 METR)
ŻELOWY POKROWIEC ETUI „ULTRA SLIM”
ŻELOWY POKROWIEC ETUI „ULTRA SLIM RING”
ETUI FLIP KABURA Z ZAMKNIECIEM MAGNETYCZNYM
ŻELOWE MARKOWE ETUI „JELLY” CASE MERCURY ( RÓŻNE KOLORY )
ŻELOWE MARKOWE ETUI „iJELLY” lub „NEW iJELLY” CASE MERCURY
ŻELOWE MARKOWE ETUI OCHRONNE „ROAR” lub „BASEUS”
POKROWIEC Z KLAPKĄ SKÓRZANE „DUX” WYSOKA JAKOŚĆ
ŁADOWARKA SIECIOWA MICRO USB 5V-1A
ŁADOWARKA SAMOCH. REMAX RCC-206 2 X USB MOC 2.4A
PROCESOROWA ŁADOW. SAMOCH. REMAX 3 X USB MOC 4.2A
UCHWYT SAMOCH. NA TELEFON DO KRATKI WENTYLACJI
UNIWERSALNY UCHWYT SAMOCHODOWY NA SZYBĘ „EXTREME”
UCHWYT SAMOCHODOWY MAGNETYCZNY
WYSOKIEJ JAKOŚCI UCHWYT SAMOCHODOWY „BASEUS”
WYSOKIEJ JAKOŚCI UCHWYT SAMOCHODOWY „REMAX”
SELFIE STICK HUAWEI AF11 Z KABLEM MINI JACK
SŁUCHAWKI ACURA SPORT CU-1300
SŁUCHAWKI ACURA CU-1060
SŁUCHAWKI DOUSZNE Z MIKROFONEM SAMSUNG JACK 3,5"
PROFESJONALNE SŁUCHAWKI JABRA CHILL CORDED
PROFESJONALNE SŁUCHAWKI JABRA ACTIVE
POWER BANK PLATINET SKÓRA
5.200 mAh
POWER BANK PURO EXTERNAL FAST
20.000 mAh 4 X USB 6.2A
POWER BANK + LATARKA PRODA LOVELY 5.000 mAh
POWER BANK + LATARKA PRODA LOVELY 10.000 mAh
POWER BANK + LATARKA PRODA LOVELY 12.000 mAh
POWER BANK REMAX RPP-26 GORGEOUS 5.000 mAh design
POWER BANK PURO EXTERNAL FAST
4.000 mAh

5.00
12.00
44.80
3.99
4.90
7.80
11.90
12.90
13.90
16.90
29.70
9.60
17.70
18.60
6.50
23.50
8.00
27.00
24.99
52.80
19.60
12.40
19.90
39.99
49.80
27.00
359.00
34.40
49.00
59.00
59.40
68.00

W ofercie posiadamy również inne akcesoria GSM (REMAX, JABRA, SAMSUNG, GOOSPERY, PRODA, PURO...)
- brak blokad, urządzenia działają z kartami wszystkich krajowych dystrybutorów,
- gwarancja producenta 24 miesiące realizowane we wszystkich autoryzowanych serwisach,
- inne modele na zamówienie

KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Rzeszów, Tomaszów Lubelski, Kokotów,

z wyznaczonymi trasami,

Miejsce pracy: Rzeszów, Tarnobrzeg, Lublin, Katowice,

przeszkolenie,

Nasze oczekiwania:
Nasze oczekiwania:
- prawo jazdy kat. C,
- karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy,
do jej wyrobienia,

Oferujemy:

Oferujemy:
regularnie i terminowo,

jednozmianowym,
- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy

regularnie i terminowo),

e-learningowym,

Kierownika zmiany/Kierownika sklepu

e-learningowym,

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

oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

Sebastian Katlewski

