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Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni Was optymizmem i wiarą w dobro świata.
Pięknych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
obfitujących w rodzinne spotkania,
pogodę ducha i wiosenną radość
życzą
Zarząd i Pracownicy
GK Specjał

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM TOKARZEM,
PREZESEM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ

WYNIKI ZGODNE Z PRZEWIDYWANIAMI
Spróbujmy ocenić miniony rok. Czy prognozy finansowe, o których Specjał mówił w okresie minionych 12 miesięcy potwierdziły się?
W większości wskaźników tak. Sprzedaż
wzrosła około 10 proc., nie udało się natomiast utrzymać dotychczasowej rentowności.
Tym samym wynik finansowy ubiegłego roku
nie będzie odzwierciedlał wzrostu sprzedaży.
Konkurencja, wzrost kosztów funkcjonowania firmy, a w efekcie coraz niższe marże
powodują, że zysk będzie niższy niż zakładaliśmy w planie na rok miniony. Pamiętać
jednak trzeba o tym, że mówimy tu o podstawowej działalności Grupy, czyli dystrybucji
hurtowej. A mamy przecież także inne formy aktywności: detal własny i franczyzowy,
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ochrona mienia i osób, część medyczna, czy
usługi finansowe. Rentowność w tych dziedzinach jest zaś na tyle satysfakcjonująca, że
wyniki całej grupy kapitałowej będą wyższe
niż w roku poprzednim. Nie jestem zresztą
takim obrotem sprawy zaskoczony, ponieważ
przewidywaliśmy taki właśnie rozwój sytuacji na rynku dystrybucji hurtowej.
Wielu znaczących dystrybutorów FMCG
w Polsce nieco „zwija” swoją działalność
likwidując niektóre oddziały i tracąc charakter
ogólnopolski. Specjał się trzyma.
Rzeczywiście sporo firm rezygnuje z aspiracji ogólnopolskich wracając z działalnością w te regiony, gdzie najlepiej im idzie.
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W przypadku Specjału nie ma takiej konieczności. W minionych latach nasz rozwój terytorialny był bardzo przemyślany i tam, gdzie
szanse na uzyskanie satysfakcjonujących wyników były stosunkowo niewielkie albo od
razu rezygnowaliśmy, albo też podejmowaliśmy kroki mające na celu poprawę sytuacji.
Dzięki takiej ostrożnej polityce obecnie nie
musimy w trudnym momencie dla dystrybucji hurtowej podejmować gwałtownych
kroków i udaje się nam zachować od pewnego czasu dotychczasowy stan posiadania.
Ponadto na tyle konsekwentnie budujemy
zaplecze detaliczne dla naszego hurtu, iż
nasze oddziały coraz bardziej umacniają się
i zagrożenie dla funkcjonowania poszcze-

gólnych oddziałów wyraźnie maleje. Dobra
baza detaliczna wsparta właściwą strukturą
i zarządzaniem oddziałami to bezpieczeństwo także dla dystrybucji hurtowej.
Przed niespełna rokiem wystąpił Pan z propozycją „Partnerstwa dla handlu”, czyli ofertą współpracy z mniejszymi dystrybutorami
gotowymi skorzystać z know how Specjału
w zamian za wspólne działania na ich lokalnych rynkach w oparciu o ich bazę klientów.
Jak po roku ocenia Pan efekty tej inicjatywy?
Było całkiem sporo zgłoszeń, jednak
z wielu przyczyn do współpracy nie doszło.
Część potencjalnych partnerów była w bardzo trudnej sytuacji finansowej i współpraca z nami miała jedynie na celu utrzymanie
ich przy życiu bez gwarancji jakichkolwiek
korzyści dla Specjału. Inni mieli zbyt wygórowane oczekiwania finansowe, co z kolei
powodowało, że dla nas ta współpraca byłaby
zwyczajnie nieopłacalna. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku nasze analizy
nie potwierdziły sensowności nawiązania
współpracy z takimi podmiotami. Nie traktuję tego jednak jako porażki. Oferta jest nadal aktualna i mam nadzieję, że zgłoszą się
podmioty, które dostrzegą w naszej propozycji drogę do poprawy pozycji obu firm na
rynku dystrybucyjnym.
O konieczności współpracy mówi bardzo
wielu polskich dystrybutorów FMCG, tym
bardziej, iż główny gracz na tym rynku stale
się umacnia. Czy dostrzega Pan możliwość
współpracy, a nawet fuzji z którymś z dużych
podmiotów dystrybucyjnych?
Nie obawiałbym się nawet bardzo dużych transakcji, tym bardziej, iż nas na nie
stać. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt,
iż w obecnych warunkach rynkowych nie należy sobie pozwalać na błędy. Tym bardziej
na duże błędy. A każda duża transakcja obarczona jest takim ryzykiem. Dlatego nie wykluczam współpracy nawet z bardzo dużymi
firmami, musi być ona jednak poprzedzona
pogłębioną analizą z obu stron.

cymi kłopotami. I to od dużych do małych.
Przykładami mogą tu być Piotr i Paweł czy
Mila. Brakuje im pieniędzy na rozwój, zaś
w przypadku mniejszych sieci także know
how. A bez tego szanse na przetrwanie sieci zdecydowanie się kurczą. Dlatego też dostajemy coraz więcej ofert na zakup właśnie
sieci detalicznych. Jednak takie przejęcie
musi nieść z sobą jakąś wartość dodaną dla
całej Grupy. I z tym już jest gorzej. Tym bardziej, iż nasycenie rynku naszymi sklepami
jest dosyć duże i nie powinniśmy, wręcz nie
możemy, budować konkurencji dla placówek
należących do naszych sieci franczyzowych.
Dlatego znalezienie sieci spełniających nasze
oczekiwania jest bardzo trudne.
Czy zamierza Pan postawić teraz bardziej
na rozwój sieci sklepów własnych, niż franczyzowych?
Nie rozróżniam tego w taki sposób. Każda
forma własnościowa sklepu z nami współpracującego jest dla nas podobnie istotna.
Zdarza się, że przejmujemy nie tylko placówki franczyzowe, ale także sklepy o charakterze własnościowym. Tak więc rozwój sieci
placówek w obu formach własności ma przebiegać równolegle.
Najwięksi detaliści FMCG uruchamiają sprzedaż internetową dostrzegając w niej
przyszłość handlu detalicznego. Ze sklepem
internetowym ruszył Specjał Finanse. Czy nie
myśli Pan o uruchomieniu takiego sklepu także w części spożywczej Grupy?
Póki co handel internetowy produktami
FMCG jest właściwie nieopłacalny. Doniesienia uruchamianiu kolejnych tego typu
sklepów mają raczej charakter medialny.
Być może i jest to przyszłość handlu produktami spożywczymi, ale na pewno nie
teraźniejszość. Dlatego też jestem w tej dziedzinie bardzo ostrożny i wstrzemięźliwy
w podejmowaniu aż tak ryzykownych
decyzji. Co innego tzw. przemysłówka,
ale w FMCG jeszcze daleko do internetowej
rentowności.
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Czy zamierzacie poszukiwać na rynku kolejnych sieci handlowych, które będzie można
przyłączyć do Waszych spółek detalicznych?
Jesteśmy zainteresowani detalem, który
określiłbym mianem „sensownego”. Co przez
to rozumiem? Detal wbrew pozorom jest
w dosyć trudnej sytuacji. Coraz więcej sieci, zarówno o charakterze własnościowym,
jak i franczyzowym, boryka się z narastają-

Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold Nartowski
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PARTNERSTWO DLA HANDLU
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i zmianom rynkowym, mając na uwadze rozwój konkurencji ze strony dyskontów oraz
zagranicznych sieci handlowych zapraszamy Państwa do projektu „PARTNERSTWO
DLA HANDLU”. Projektu, który zostanie
zbudowany na partnerskich relacjach pomiędzy naszymi firmami, którego celem jest
wzajemny dynamiczny rozwój na zasadzie
synergii.
Kim jesteśmy?
Polskim dystrybutorem działającym na
rynku FMCG z ponad 28 letnią tradycją,
dużym doświadczeniem w branży. Zajmujemy się m.in. kompleksową dystrybucją
realizowaną przez 12 własnych oddziałów.
Posiadamy w swoim portfolio dwie sieci
franczyzowe, które na koniec 2017 r. liczyły
ponad 5700 placówek - mowa tutaj o sieci
PSH NASZ SKLEP oraz PSH LIVIO.
Do kogo kierujemy ofertę? Co oferujemy?
Szukamy partnerów prowadzących działalność hurtową posiadającą bazę klientów,
których potencjalny rozwój ograniczony jest

ze względu na brak środków finansowych,
zaplecza
detalicznego,
doświadczenia,
wsparcia informatycznego, warunków zakupowych, itp. elementów, które są potencjałem naszej Grupy. W ramach projektu
„PARTNERSTWO DLA HANDLU” zapewniamy partnerowi w/w elementy progresywne, które przełożą się na rozwój naszych
działalności.
Przykłady współpracy
Jesteśmy aktualnie na etapie wdrażania
już kilku podobnych projektów. Sukcesem
okazała się współpraca z dwoma partnerami.
Kontakt
Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał
Krzysztof Tokarz osobiście zaangażowany
jest w projekt i udzieli Państwu wszelkich
informacji. Pytania szczegółowe proszę kierować na adres: prezes@specjal.com.pl lub
kontaktować się z Dyrektorem Ds. Rozwoju
Rynku - Robert Drak tel. kom.: 607 796 317.
Jeśli znają Państwo firmę z branży, która
mogłaby być zainteresowana współpracą
wg w/w elementów prosimy o przekazanie

informacji lub kontakt bezpośredni, dziękujemy.
Postaw na PARTNERSTWO!
Maciej Czerwiński

WAŻNA JEST OTWARTOŚĆ WE WSPÓŁPRACY
Rozmowa z Robertem Gruszczyńskim, Dyrektorem Sprzedaży
Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
Jak ocenia Pan miejsce GK Specjał wśród
Waszych partnerów biznesowych?
Specjał jest jednym z wiodących partnerów Tchibo w zakresie współpracy w handlu
tradycyjnym. Odgrywa dla nas bardzo istotną rolę, zwłaszcza w niektórych częściach
kraju. Wierzymy, że również Specjał dobrze
ocenia współpracę z nami.
Tchibo ma wieloletnią znajomość rynku
polskiego. Czy współpraca z tradycyjnymi
sklepami za pośrednictwem dużego dystrybutora, wydaje się Panu korzystniejsza i łatwiejsza niż np. z wielkimi sieciami handlowymi?
Przy porównaniu korzyści ze współdziałania z każdym z kanałów sprzedaży, konieczne jest uwzględnienie wszystkich kosztów
współpracy. Tchibo od zawsze stara się rozwijać swój biznes w sposób zrównoważony,
dbając o korzystne oferty dla handlu tradycyjnego. Najlepszym tego dowodem są wysokie i rosnące udziały rynkowe naszej firmy
w tym kanale.
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Wielkich dystrybutorów FMCG dysponujących dużym zapleczem detalicznym jest zaledwie kilku. Jak na tym tle wypada GK Specjał?
Konkurencja wśród dystrybutorów FMCG
jest coraz silniejsza. Dlatego o przyszłości
hurtowni zadecyduje jej osadzenie w detalu oraz rozwój blisko współpracujących
lub zależnych formatów supermarketowych.
Specjał jest tutaj silnym graczem zarówno
z konceptem Livio, jak i Naszego Sklepu. Jest
to dla nas strategiczny obszar współpracy,
gdyż konsument jest naszym ostatecznym
odbiorcą.
Czy w Waszej ofercie znajdują się produkty
„dedykowane” tradycyjnemu handlowi i jakie?
Co z Waszej oferty produktowej cieszy się największym uznaniem?
Nie mamy dedykowanego portfolio dla
handlu tradycyjnego, ale dywersyfikujemy
wsparcie promocyjne pomiędzy kanałami
oraz koncentrujemy się na najsilniejszych
markach w tym kanale. Jest to przede wszyst-
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kim Tchibo Family, ale bardzo szybko rośnie
sprzedaż Tchibo Black&White czy Tchibo
Exclusive. W ostatnim czasie bardzo dobrą
dynamikę wykazuje również sprzedaż marki
Davidoff.

Jak układa się współpraca ze Specjałem
w zakresie wsparcia sprzedaży i jakie działania w tym zakresie przewidujecie?
Współpraca układa się bardzo dobrze,
zarówno w centrali spółki, jak i w oddziałach. Zwłaszcza lokalne rozwiązania są dla
nas bardzo ważne, gdyż popularność marek
czy skuteczność działań promocyjnych może
różnić się w wybranych regionach.
Które linie produktowe są dla Państwa najistotniejsze we współpracy z takim dystrybutorem jak Specjał?
Tchibo Family jest bezsprzecznym liderem, ale Tchibo na tle innych producentów
kawy wyróżnia kompleksowe portfolioobecność we wszystkich rodzajach i segmentach kawy. Warto tutaj wspomnieć np. o tak
silnych markach jak Tchibo Exclusive, Davidoff czy Cafissimo.

Jakie widzi Pan zalety i jakie wady
we współpracy z GK Specjał? Co chciałby
Pan zmienić, a jakie elementy pogłębić?
Kluczowe dla nas jest przełożenie naszych
akcji na markety, na kupujących. Możliwość
dotarcia z ofertą do sklepu, przy zapewnieniu wysokiej jakości widoczności promocji
w punkcie sprzedaży to bardzo istotny element współdziałania. W przyszłości będziemy chcieli zacieśniać współpracę w zakresie
widoczności w detalu powiązanym ze Specjał
oraz w sklepach, do których docierają sprzedawcy Grupy.
Czego jeszcze oczekiwałby Pan od współpracy z tak dużym dystrybutorem FMCG jak
Specjał, poza oczywiście wzrostem wzajemnych obrotów?
Na konkurencyjnym rynku niezmiernie
ważna jest otwartość w działaniu, wymiana

danych i wydłużenie horyzontu planowania
biznesu.
Czy i jakich nowości produktowych mogą
oczekiwać w najbliższych miesiącach Wasi
partnerzy, także w związku ze zbliżającymi
się świętami wielkanocnymi?
Bardzo silne akcje promocyjne w całym
portfolio z naciskiem na Tchibo Exclusive.
W handlu już pojawiła się oferta Kawy Exclusive z wartością dodaną dla konsumenta
– atrakcyjnym kubkiem. Dodatkowo w okresach świątecznych dynamicznie rośnie odsprzedaż naszej marki premium – Davidoff,
która winna się znaleźć w ofercie dobrych
sklepów i delikatesów.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold Nartowski

NAGRODA PODKARPACKIEGO KLUBU
BIZNESU DLA GK SPECJAŁ
Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu była okazją, aby docenić i nagrodzić osoby i firmy, które wniosły szczególny
wkład w rozwój regionu podkarpackiego oraz przyczyniły się do promocji Polski i Podkarpacia za granicą.
W kategorii Firma, która wniosła duży
wkład w rozwój gospodarczy Podkarpacia nagrodę wręczono Grupie Specjał, która zajmuje się głównie obrotem hurtowym
i detalicznym m.in. w branży spożywczej.
Wyróżnienie odebrał Krzysztof Tokarz,
prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjał.
Oprócz Specjału nagrody w różnych kategoriach otrzymali: Centrum Wystawienniczo
– Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Greinplast, Kazar, doceniono także firmę
Omega Pilzno. Specjalne statuetki przyznano
także premier Beacie Szydło i wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu za promocję
zrównoważonego rozwoju gospodarczego
opartego na regionach.
Podkarpacki Klub Biznesu to organizacja, która od siedemnastu lat działa na
rzecz integracji lokalnych przedsiębiorców.
Zrzesza 288 firm.
Maciej Czerwiński

źródło: http://pkb.net.pl
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SPECJAŁ FINANSE
STALE POSZERZA PORTFOLIO

Rozmowa z Radosławem Kycią, dyrektorem operacyjnym spółki Specjał Finanse
Pełni Pan funkcję dyrektora operacyjnego spółki Specjał Finanse od stycznia tego
roku, tymczasem firma działa już trzy lata.
Jako człowiek z nowym spojrzeniem, jak Pan
ocenia aktualną ofertę i działanie Specjału
Finanse?
Oferta firmy jest bardzo szeroka. Poczynając od usług stricte finansowych takich
jak wsparcie przy pozyskaniu korzystnych
kredytów, leasing, factoring oraz ubezpieczenia, poprzez organizację grupowych zakupów usług telekomunikacyjnych, gazu,
czy elektryczności, a nawet samochodów,
aż po sprzedaż elektroniki użytkowej. W tej
ostatniej dziedzinie uruchomiliśmy niedawno także sklep internetowy. Oferta firmy jest
bogata i oczywiście nie w każdej z wymienionych dziedzin skala działalności i sprzedaży
jest równie duża. Sądzę jednak, że we wszystkich aspektach naszych działań będziemy się
intensywnie rozwijać, tym bardziej, iż mamy
wsparcie tak dużego podmiotu, jakim jest
cała Grupa Kapitałowa Specjał.
Co z Waszej oferty cieszy się największym
uznaniem klientów?
Należy tu wymienić dwie propozycje, po
części ze sobą powiązane. Pierwsza to tworzenie grup zakupowych, których mamy już
kilkaset. Członkom zapewniamy tańsze kupno energii i gazu oraz usługi telekomunikacyjne. Współpracujemy z firmą Orange i tak
dla przykładu, posiadamy w ofercie najtańszy
na rynku abonament dla klientów indywidualnych za jedyne 7,38 zł brutto. Obecnie
Specjał Finanse obsługuje kilka tysięcy numerów telefonów w taryfach No Limit+Internet,
a liczba ta ciągle wzrasta. Ofercie usługowej
towarzyszy także sprzedaż elektroniki i telefonów komórkowych – w tych dziedzinach
jesteśmy bardzo konkurencyjni na rynku zarówno cenowo, jak i jakościowo. Spore zainteresowanie towarzyszy także usługom ubezpieczeniowym, które rozwijały się w minionych
latach całkiem nieźle i ten trend się utrzymuje.

Od lewej:
Wojciech Mazur - Kierownik Biura Obsługi Klienta
Adam Roch - Koordynator Biura Obsługi Klienta
Radosław Kycia - Dyrektor Operacyjny Specjał Finanse

Do kogo kierujecie swoją ofertę?
Nasi odbiorcy są bardzo zróżnicowani.
Oczywiście najważniejsi są partnerzy biznesowi Grupy Kapitałowej Specjał, w tym
w dużej mierze detaliści korzystający z franczyzy Nasz Sklep, czy Livio. Są jednak także
inni przedsiębiorcy współpracujący z Grupą,
a nawet zatrudnieni w Grupie Kapitałowej
Specjał oraz pracownicy naszych partnerów
należących do grup zakupowych. Ostatnio
zorganizowaliśmy dla etatowców Grupy Kapitałowej możliwość zakupu samochodów
marki Skoda w bardzo konkurencyjnej cenie.
Najbardziej jednak cieszy fakt, iż ilość naszych klientów stale rośnie, co oznacza perspektywę stałego rozwoju spółki.
A jak wyniki finansowe firmy?
Mamy do czynienia ze stałym wzrostem
sprzedaży, a przede wszystkim z pełną rentownością z tytułu prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę relatywnie krótki czas
funkcjonowania firmy, to bardzo dobry wynik i teraz należy myśleć o dalszym wzroście
sprzedaży i poszerzaniu zarówno portfolio
klientów, jak i produktów.
Ostatnio uruchomiliście nawet sklep internetowy.
To nowa inicjatywa i już po pierwszych tygodniach wszystko wskazuje na to, że był to
strzał w dziesiątkę. Biorąc pod uwagę krótki
czas funkcjonowania platformy i skromną

Edyta Golowska - Asystentka Biura Zarządu
Wojciech Sadowy - Koordynator Biura Obsługi Klienta
Mikołaj Tokarz – Pełnomocnik Zarządu

jeszcze ofertę produktową aktualna sprzedaż
sklepu bardzo dobrze rokuje. To zasługa zarówno bardzo korzystnych cen oferowanych
produktów, jak i efekt zaangażowania naszej,
niewielkiej przecież, załogi. Gdy wyraźnie
poszerzymy ofertę sklepu zachowując jednocześnie konkurencyjność cenową i jakościową to bez wątpienia sukces mamy gwarantowany. Radzę zajrzeć na www.sklep.specjalfinanse.pl , a także zapoznać się z całą naszą
ofertą na stronie www.specjalfinanse.pl.
Ostatnio w Specjał Finanse zaszły zmiany
personalne. Jak wpłyną one na funkcjonowanie firmy?
Działamy przy bardzo skromnej liczebnie
załodze. To zaledwie kilka osób, co biorąc
pod uwagę stale rosnącą sprzedaż i skalę działalności oznacza, że pracy nam nie
brakuje. Ja sam przyszedłem do Specjału
z dużej korporacji w styczniu bieżącego roku
uważając, że działania w ramach tak dużej
Grupy Kapitałowej będzie ważnym doświadczeniem i kolejnym interesującym wyzwaniem. Ponieważ jest nas w Specjale Finanse
niewielu warto może wymienić także innych
pracowników. Mikołaj Tokarz pełni funkcję
pełnomocnika Zarządu. Szefem biura obsługi klienta jest Wojciech Mazur, zaś Wojciech
Sadowy to koordynator biura obsługi klienta odpowiedzialny za wdrożenie i obsługę
sklepu internetowego. Koordynatorem BOK
odpowiedzialnym za usługi telekomunikacyjne No Limit+Internet jest Adam Roch,
zaś za wdrożenie nowych procedur odpowiada Edyta Golowska, asystentka biura Zarządu. Natomiast Andrzej Górski, zastępca
dyrektora technicznego, odpowiedzialny jest
za wsparcie techniczne nowych procesów zamówień towarów. I tak niewielka grupa pracowników potrafi zapewnić naszym klientom
obsługę na naprawdę najwyższym poziomie,
zaś firmie wzrost sprzedaży i rentowność.
Dziękuję za rozmowę
Witold Nartowski
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GK SPECJAŁ WYRÓŻNIONA
CERTYFIKATEM PERŁY POLSKIEJ
GOSPODARKI
Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada 2017 r. odbyła się jubileuszowa XV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez miesięcznik
ekonomiczny „Polish Market”. Wśród laureatów prestiżowego rankingu znalazła się Grupa Kapitałowa Specjał, która została wyróżniona certyfikatem
w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskała tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie.
Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji,
Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach: Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie objęło ponad 2000
firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:
•
•

CO NAJMNIEJ 100 MILIONÓW ZŁOTYCH – PERŁY DUŻE
POWYŻEJ 1 MILIARDA ZŁOTYCH – PERŁY WIELKIE

Wart podkreślenia jest fakt, że o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów,
a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Równie ważne jest to, że udział w rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestników. Wśród tegorocznych laureatów tego
prestiżowego zestawienia polskich przedsiębiorstw znalazła się Grupa Kapitałowa Specjał,
która została wyróżniona certyfikatem i uzyskała tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii
Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję
lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
Magdalena Bonecka-Sowa

TRADE BRIEFING W RAMACH
RETAIL SUMMIT 2018
Specjał wraz z sieciami franczyzowymi Nasz Sklep i Livio
w dniach 13-14 marca br. w Warszawie przeprowadził Trade Briefing.
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach
kongresu Poland and CEE Retail Summit
2018, jednego z największych w Polsce wydarzeń o tematyce dotyczącej sieci handlowych i rynku FMCG. Miejscem spotkań był
Hotel Hilton and Convention Centre przy
ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie. Celem
warsztatu prowadzonego przez osoby zarządzające w Specjale pionem hurtu i detalu
FMCG było przedstawienie strategii, potrzeb
zakupowych oraz omówienie szczegółów
współpracy handlowej na lata 2018– 2019,
jak również perspektyw rozwoju.
Przedstawiciele Specjału oraz sieci
Nasz Sklep i Livio brali aktywny udział
w panelach tematycznych kongresu w roli
prelegentów. W strategicznej dyskusji panelowej poświęconej wyborowi między
rewolucją digital & futurology lub skuteczną ewolucją krok po kroku uczestniczył

Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Specjału.
Paneliści omówili m.in. teraźniejszość i przyszłość formatów handlowych, czy predykcje
liderów rynku.
Razem wobec nowych wyzwań! Pod takim hasłem uczestnicy zastanawiali się nad
tym, jak poprzez efektywną współpracę
w łańcuchu dostaw sieci i producentów generować wartość dodaną dla wszystkich jego
ogniw. Jak uzyskać pełną efektywność tego
procesu i nowe źróło przewagi konkurencyjnej? Tu prelegentem był Marek Wesołowski,
wiceprezes zarządu GK Specjał, a także Tomasz Oczkowski, dyrektor handlowy, FM
Logistic CE
Kolejnym tematem była wspólna strategia asortymentowa szyta na miarę dzisiejszego (trudnego) konsumenta – trendy,
czynniki wpływające na dobór asortymentu
i zasady efektywnej współpracy sieci-do-

stawcy. Wiedzę tę zaprezentowali: Jan Sałata, wiceprezes PSH Nasz Sklep SA, a także
Andrzej Izraelski, członek zarządu, dyrektor
handlowy, Lewiatan Holding oraz Daniel
Grabka, dyrektor zakupów, Netto.
Retail chains 2020, czyli strategia sieci handlowych wobec zmieniających się:
oczekiwań konsumentów, otoczenia legislacyjnego, gospodarczego i biznesowego – wyzwania i nowe możliwości wzrostu. Pod takim hasłem o najbliższych
trzech latach w handlu detalicznym mówili
Marian Zych, wiceprezes zarządu Livio SA
oraz Michał Sadecki, prezes zarządu Polskiej
Grupy Supermarketów, Michał Seńczuk,
prezes zarządu, dyrektor operacyjny, Polomarket, Paweł Musiał, członek zarządu, X5
Retail Group i Wojciech Kruszewski, prezes
zarządu, Lewiatan Holding. Relacje z wydarzenia na: http://retail-conforences.com/relacje/
Maciej Czerwiński
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SKARBY
KARAIBÓW II
Wciąż obowiązuje katalog Skarby
Karaibów 2 skierowany do detalicznych klientów Specjału. Zebrane budżety można przeznaczyć na
uczestnictwo w dowolnych konferencjach. Informację na temat
zgromadzonych środków mogą
Państwo uzyskać u przedstawicieli
handlowych. Dodatkowo franczyzobiorcy Naszego Sklepu i Livio
mogą zsumować zgromadzone
budżety. Program trwa do 31 marca 2018 r.
Konferencja w Andorze
Od 18 do 23 marca 2018 r. odbędzie się
pierwsza konferencja w ramach programu
Skarby Karaibów I i II w Andorze. Amatorzy
narciarstwa i snowboardu będą mogli szlifować swoje umiejętności na pirenejskich stokach narciarskich. Zimą Andora jest prawdziwym rajem dla narciarzy. Widok 65 dwutysięczników z górującym nad nimi szczytem
Coma Pedrosa (2942 m n.p.m.), zapiera dech
w piersiach. Zapisy na konferencję trwały do
10 października 2017 r.
Konferencja w Andaluzji
Zgodnie z harmonogramem katalogów Skarby Karaibów I i II kolejna konferencja sprzedażowa Specjału odbędzie się w Andaluzji
w terminie 02.06-09.06.2018 r. Jej uczestnicy będą mogli podziwiać ten największy
hiszpański region pełen gorącego słońca, flamenco, corridy i fiesty. Zapisy na ten wyjazd
konferencyjny trwały do 15 stycznia 2018 r.
Pozostałe wyjazdy konferencyjne w ramach
programu Skarby Karaibów I i II to.
Karaiby
(grudzień 2018; 7 dni; hotel 4* lub 5*)
Ostateczny termin zgłoszenia: 16.04.2018
Berlin
(wyjazd weekendowy, wrzesień 2018)
Ostateczny terminy zgłoszenia: 10.07.2018
NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SWOJE
UCZESTNICTWO! PODPISZ UMOWĘ!

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA HANDLOW
EGO

W przypadku pytań dotyczących
umowy oraz rozliczeń prosimy o
kontakt
z Pawłem Jasiłkiem, tel. kom. 691
033 224,
a w przypadku pytań dotyczących prog
ramu
konferencji prosimy o kontakt z Mac
iejem
Czerwińskim, tel. kom. 691 033 220.
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Magdalena Bonecka-Sowa

DOBRY ROK EHURTOWNI SPECJAŁ
To był dobry rok dla eHurtowni Specjał. Coraz więcej klientów przekonuje się do tego rozwiązania i aktywnie je wykorzystuje. Stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele, aby współpraca z klientami była jeszcze lepsza.
eHurtownia w liczbach:
•
•
•
•
•
•

Ponad 6 tysięcy klientów. Blisko 3 lata działalności.
40% więcej klientów niż w roku 2016.
45% więcej zamówień niż w roku 2016.
17269 godzin – tyle czasu zaoszczędzili nasi klienci dzięki automatycznym przyjęciom dostaw.
1092 godziny – tyle czasu zaoszczędzili nasi klienci dzięki nowym, realizowanym przez Specjał instalacjom automatycznych importów
zamówień lub zamówień przez kolektor.
W trakcie czytania tego materiału do eHurtowni zalogowało się co najmniej 3 użytkowników i wpłynęły 2 zamówienia.

Czy już wiesz że dzięki eHurtowni zyskujesz:
• podgląd na Twoją aktualną ofertę,
• wszystkie dane o towarach ze zdjęciami
• możliwość ponownego wysłania poprzednich zamówień
• potwierdzenie realizacji zamówienia
• możliwość podglądu zamówień przedstawicieli producentów
• podgląd na nierozliczone płatności
• podgląd na faktury 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

DELIKATESY PREMIUM W DYNOWIE
W Dynowie ruszył kolejny sklep własny GK Specjał i spółki Nasz Sklep pod szyldem Delikatesy Premium. Placówka zlokalizowana jest w samym centrum miasta przy rynku głównym i ulicy Kazimierza Wielkiego 1/1.
Powierzchnia sklepu liczy 99 mkw. Sala
sprzedaży składa się z dwóch części. W jednej, stanowiącej około 30 proc. metrażu,
zlokalizowana jest lada tradycyjna z asortymentem mięsno – wędliniarskim, serami
i garmażerką. Na pozostałej powierzchni
mieszczą się przede wszystkim produkty
suche oraz pieczywo. Sklep wyposażony jest
w dwie kasy dla klientów. Obsadę sklepu stanowią doświadczeni i wieloletni pracownicy,
którzy zatrudnieni są tu już od kilku lat. Jest
ich siedmioro, zaś funkcję kierownika sklepu
pełni Ewa Potoczna.
Sklep w Dynowie pod szyldem Delikatesy Premium działał już od kilku lat, jednak jako placówka franczyzowa. Ostatnio

jednak przejęty został od dotychczasowego
właściciela i wszedł w struktury sieci własnej. Oczywiście po wielu latach działalności
w placówce warto by sporo zmienić. To jednak mogłoby oznaczać czasowe zamknięcie
sklepu, co byłoby ze szkodą przede wszystkim dla klientów. Dlatego też tymczasem
jedynie uzupełniono asortyment i wprowadzono produkty marki własnej. Jednocześnie podjęto decyzję o utrzymaniu ciągłości funkcjonowania placówki w Dynowie
i przeprowadzeniu nieodzownych zmian
w najbliższej przyszłości bez zawieszania
działalności. Przewiduje się, że w ciągu najbliższego półrocza klienci dynowskich Delikatesów Premium doczekają się ułatwiają-
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cych im zakupy nowych planogramów ułożenia produktów w sklepie, a także korzyści
płynących z komfortu robienia zakupów
w placówce po jej remodelingu.
Janusz Burdak
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CORAZ WIĘCEJ
DELIKATESÓW PREMIUM I SEZAM
Z miesiąca na miesiąc przyrasta ilość sklepów pod szyldem Delikatesy Premium i Delikatesy
Sezam. Zainteresowanie detalistów ofertą franczyzową spółki Nasz Sklep wyraźnie rośnie.

Delikatesy Sezam uruchomił Grzegorz
Gruszka w miejscowości Wola Dereźniańska.
Sklep znajduje się w nowym budynku, posiada profesjonalne oświetlenie sali sprzedaży,
duży parking przed sklepem. W placówce
wdrożono wszystkie standardy oraz wizualizację zewnętrzną dedykowaną dla tego
formatu.

Delikatesy Premium Andrzeja Czyrka
ruszyły w Krośnie. Sklep przeszedł gruntowny remont, a jego powierzchnia sprzedaży
to obecnie prawie 400 mkw. W placówce
na uwagę zasługuje pięknie rozbudowane
stoisko alkoholowe oraz dwumetrowy, samoobsługowy regał z projektu Wino. Bardzo dobrze zaprojektowane i zaopatrzone są działy
produków świeżych: pieczywo, warzywniak,
nabiał oraz stoisko mięsno- wędliniarskie.

W oddziale Tomaszów otwarto sklep
w formacie Delikatesy Sezam z GS Zamość
w miejscowości Sitaniec. Tradycyjna placówka została przekształcona w samoobsługową, przeprowadzono kompleksowy remont
oraz powiększono salę sprzedaży. W sklepie
wdrożono nowoczesne, zgodne z projektem
standardy. Otwarciu towarzyszyły liczne promocje i atrakcje dla klientów.
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Także w oddziale tomaszowskim w miejscowości Kryłów Mircze sklep pod szyldem
Delikatesy Premium uruchomił Andrzej
Przebierowski. Placówka przeszła gruntowny
remont, została powiększona oraz ustawiona
zgodnie z projektem - obecnie sala sprzedaży to około 200 mkw. W sklepie ustawiono
standardowe stoiska, a dodatkowo właściciel
postanowił wprowadzić do oferty również
świeże mięso i wędliny, co wiązało się z przygotowaniem nowego, profesjonalnego 5-cio
metrowego stoiska branżowego. Do odpoczynku po zakupach zachęca kącik kawowy.

Otwarcie Delikatesów Premium miało także miejsce w Chrzanowie, w oddziale
tomaszowskim. Sklep Gminnej Spółdzielni
jest po generalnym remoncie i powiększeniu
sali sprzedaży. Placówka nastawiona jest na
sprzedaż świeżej żywności - piękne stoiska
kuszą wędlinami, warzywami czy nabiałem. Na szczególną uwagę zasługuje stoisko
piekarnicze, które w ofercie posiada własne
wypieki.

W oddziale Czeladź ruszył sklep Delikatesy Premium w Bieruniu. Placówska
została wyposażona według standardów
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obowiązujących w sieci z zastosowaniem
prawidłowych
zasad
merchandisingu.
Sklep został więc profesjonalnie przygotowany do otwarcia. Zmiany obejmujące
zewnętrzną i wewnętrzną przestrzeń oraz
ofertę cenową zaowocowały licznym przybyciem klientów. W dniu otwarcia zostały
przygotowane dla klientów różne atrakcje,
między innymi konkursy oraz promocje
cenowe.

Kolejne Delikatesy Premium otworzyliśmy
w miejscowości Głubczyce w oddziale
Czeladź. Powierzchnia placówki to 170 mkw.
Sklep przeszedł gruntowny remont wraz
z wdrożeniem w całości nowego wyposażenia i zastosowaniem profesjonalnego oświetlenia. Właścicielka postawiła na świeżość
i różnorodność asortymentu na stoisku mięsno - wędliniarskim, co było widoczne już
w dniu otwarcia, gdy profesjonalne ekspozycje zachęcały do robienia przez klientów
zakupów. Z okazji otwarcia zostały przygotowane konkursy, poczęstunki i obfite promocje.

W oddziale Gdańsk uruchomiliśmy dwie
placówki. Pierwsza z nich to sklep w Brzeźnie
Lęborskim w formacie Delikatesy Sezam,
w którym również zostały wdrożone nasze
standardy wyposażenia. Jednocześnie została
też odnowiona elewacja zewnętrzna, co zdecydowanie zmieniło wizerunek placówki.

POLUB NAS
NA FACEBOOKU
Drugi sklep to Delikatesy Premium w Siemierowicach, gdzie zostały wdrożone planogramy ułożenia asortymentu z podziałem na
grupy asortymentowe. Zdecydowanie polepszyło to wizerunek i czytelność półki. W sklepie dominuje sprzedaż produktów świeżych,
szczególnie w grupie warzyw i owoców oraz
mięsa i wędlin, których ekspozycja i różnorodność asortymentu zachęca do zakupów.
W celu podniesienia jakości obsługi personel przed otwarciem został przeszkolony
z zasad merchandisingu, obsługi programu
PC Market oraz obsługi klienta i zarządzania
stoiskiem mięsno - wędliniarskim.

Zapraszamy wszystkich posiadających profil na portalu społecznościowym Facebook do polubienia profilu firmowego GK Specjał.
Znajdziecie tam Państwo informacje o aktualnych wydarzeniach z życia firmy. Grono
fanów Specjału na Facebooku ciągle rośnie za
co serdecznie dziękujemy! Wszystkich tych,
którzy są z nami, ale jeszcze nie polubili nas na
Facebooku zapraszamy na nasz fan page. Aby
do nas dołączyć wystarczy odwiedzić stronę
https://www.facebook.com/firmaspecjal/
lub w wyszukiwarce serwisu znaleźć profil
Specjał, a następnie kliknąć Lubię to! Zachęcamy także do aktywnego komentowania postów i udostępnianiu ich znajomym.
Paweł Głuszczyk

Kamila Tarsa

FUNDUSZE UNIJNE SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ JEST CZŁOWIEK
Konkurencyjność na rynku to przede wszystkim pracownicy z odpowiednią
wiedzą i umiejętnościami. Dokształcanie kadry pracowniczej jest jednym
ze sposobów na dynamiczny rozwój firmy, bowiem współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego poszerzania kompetencji.
Centrum Szkolenia Kadr Polskiej Sieci Handlowej Livio S.A. organizuje kursy stacjonarne z pomocą dotacji unijnych na rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do współpracy zapraszamy zarówno franczyzobiorców sieci Livio i Nasz Sklep, jak również
wszystkich partnerów Grupy Kapitałowej Specjał.
Centrum Szkolenia Kadr zapewnia kompleksową pomoc
w tworzeniu i rozliczaniu dokumentacji instruktażowej. Gama oferowanych szkoleń handlowych z wykorzystaniem funduszy unijnych
jest bardzo szeroka. Najważniejsze są jednak dla nas Państwa potrzeby
i oczekiwania. Jeśli potrzebują Państwo kursu dla kadry zarządzającej lub swoich pracowników zapraszamy do współpracy – zorganizujemy potrzebne szkolenie oraz postaramy się o dofinansowanie go ze
środków Unijnych. Poziom dofinansowania waha się od 50 proc. do
80 proc. (uzależnione jest to od wielkości firmy, wykształcenia, wieku uczestników panelu oraz regionu, w którym działa przedsiębiorstwo). Do tej pory udało nam się z sukcesem pozyskać środki unijne
i zorganizować szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta,
programów komputerowych zarządzających sklepem, merchandisingu oraz obsługi stoisk specjalistycznych (mięso – wędliny, warzywa – owoce). Dużym zainteresowaniem wśród właścicieli firm cieszy
się cykl wykładów z zakresu BHP dla pracodawców. Po ukończeniu
tego szkolenia pracodawcy będą mogli przekazywać wiedzę swoim
pracownikom. Przeraża Cię ilość dokumentów, lub brak wiedzy, jak
pozyskać fundusze unijne? Nasza pomoc jest skierowana właśnie dla
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Ciebie! Przygotujemy potrzebne dokumenty, dopilnujemy terminów
i zadbamy o najdrobniejsze szczegóły. Właściciele i menadżerowie firm
współpracujących z Grupą Kapitałową Specjał zainteresowani szkoleniami proszeni są o wysyłanie wstępnych zgłoszeń i zapytań na adres:
csk@livio.com.pl
Patrycja Dola
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PISZĄ O NAS

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– GRUDZIEŃ 2017
W tym roku sprzedaż Grupy Specjał wzrośnie
o 15, a nie jak do tej pory zakładano, o 10 proc.
- mówi w wywiadzie do kwartalnika GK Specjał,
prezes Krzysztof Tokarz, na którego powołuje się
autor artykułu zamieszczonego w serwisie wiadomoscihandlowe.pl. Z drugiej strony firma spodziewa się gorszego od ubiegłorocznego zysku. Prezes
Tokarz tłumaczy to potężną konkurencją, która
uniemożliwia podniesienie marż. Konieczny jest
dalszy wzrost sprzedaży, ograniczenie kosztów i
poprawa wydajności pracy.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– GRUDZIEŃ 2017
Specjał, Delko i PT Dystrybucja likwidują Polski Handel. To fatalna informacja dla rynku hurtowego – pod takim tytułem ukazał się artykuł
w serwisie wiadomoscihandlowe.pl. Autor materiału informuje, iż spółki Specjał, Delko i PT
Dystrybucja porozumiały się w sprawie zakończenia negocjacji i rozwiązaniu listu intencyjnego
w sprawie powołania wspólnego projektu dystrybucyjnego, który miał działać pod nazwą
Polski Handel. To oznacza koniec przedsięwzięcia. Rozmowy w tej sprawie trwały od 10
czerwca 2015 roku. Jednocześnie autor pisze,
iż spółki zgodnie oświadczyły, że nie wykluczają,
iż będą w przyszłości współpracować nad rozwojem rynku hurtowego i detalicznego branży FMCG
w Polsce.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– GRUDZIEŃ 2017
Uniwersytet Przedsiębiorczości Livio kształci
swoich franczyzobiorców – to tytuł artykułu, który
opublikowano w serwisie wiadomości handlowe.
pl. W materiale czytamy, iż GK Specjał stawia na
edukację swoich pracowników i franczyzobiorców.
Specjalnie uruchomiona platforma e- learningowa ma nauczyć ich m.in. zarządzania sklepowymi
półkami, a także sztuki negocjacji. Oprócz specjalistycznych szkoleń, dotyczących danej kategorii,
franczyzobiorcy mogą podnieść także bardziej
ogólne umiejętności, jak zarządzanie czasem pracy, czy negocjowanie. Całość kończy się egzaminem, również w formie internetowej - tłumaczy
Wiadomościom Handlowym Marian Zych, wiceprezes PSH LIVIO.
PORADNIK HANDLOWCA
– GRUDZIEŃ 2017
Na łamach grudniowego wydania miesięcznika „Poradnik Handlowca” opublikowany został
artykuł - „Podkarpackie – region ze zróżnicowanym handlem”, w którym autor rozmawia m.in.
z pracownikiem sklepu „Delikatesy Premium”
w Rzeszowie, należącego do sieci „Nasz Sklep”. Pani
Bernadetta Ochenduszko opowiada Poradnikowi
Handlowca, iż sklep odczuwa silną konkurencję
ze strony dyskontów i marketów znajdujących się
w pobliżu oraz zdradza, jakie produkty cieszą się
największym powodzeniem w sklepie w okresie
przedświątecznym. Pani Bernadetta wyjaśnia,
iż na święta Bożego Narodzenia, zawsze sprzedaje
się dużo produktów regionalnych, głównie wędlin
od lokalnych dostawców i tym samym potwierdza
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słowa autora materiału, który podkreśla, iż w regionie podkarpackim detaliści stawiają na jakość
i produkty lokalne.
HURT i DETAL - GRUDZIEŃ 2017
W grudniowym wydaniu HURT&DETAL w ramach prowadzonego przez to pismo cyklu „Zmieniaj sklep, zwiększaj zyski”, który ma na celu pomoc sklepom, przy udziale firmy SHOP DOCTOR
oraz MODERN-EXPO zostały przedstawione zalecenia w ramach Visual Merchandisingu dla sklepu
w Stawiszynach (Pl. Wolności 19), który należy do
sieci LIVIO. Jak przyznaje w artykule Pani Małgorzata Pilarska, właścicielka sklepu, podczas wizyty
Redakcji oraz ekspertów otrzymała wiele cennych
wskazówek, dzięki którym wie teraz co zrobić , aby
udoskonalić sklep i lepiej wyeksponować produkty.
PORADNIKHANDLOWCA.COM.PL
– GRUDZIEŃ 2017
W dziale Aktualności serwisu poradnikhandlowca.com.pl ukazała się informacja o otwarciu
kolejnego sklepu sieci Livio. Jak dowiadujemy się
z materiału jest to placówka o 200 m2 powierzchni sprzedażowej w Tarnowskich Górach, której
właścicielem jest Pan Piotr Palacz. Oferuje ona
klientom ponad 4000 pozycji asortymentowych.
Sześcioosobowa załoga i dwie kasy gwarantują
łatwość dokonywania zakupów. Zlokalizowany na
terenie osiedla mieszkaniowego sklep charakteryzuje się przyjazną atmosferą, szerokim wyborem
produktów świeżych, jak również proponuje szereg dodatkowych usług.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– STYCZEŃ 2018
W materiale zamieszczonym w serwisie
wiadmoscihandlowe.pl Krzysztof Tokarz, prezes
Grupy Kapitałowej Specjał, prognozuje, iż branża
handlowa w 2018 r. nie będzie narzekać na nudę.
Rynek w dalszym ciągu będzie się konsolidować,
nie tylko z powodu akwizycji. - To będzie dla sektora handlowego bardzo ciekawy rok. Spodziewamy się wielu przejęć, upadłości i zmian legislacyjnych. Wiemy, że dużo firm ma ogromne problemy
finansowe i będą musiały zdecydować się na jakieś
ruchy: albo na upadłość albo na sprzedaż innym
graczom z rynku lub podmiotom finansowym mówi portalowi wiadomoscihandlowe.pl Krzysztof Tokarz. Prezes GK Specjał zauważa, że rynek
robi się bardzo wymagający, m.in. dlatego, że marże stają się coraz niższe, a koszty - coraz wyższe.
PORADNIKHANDLOWCA.COM.PL
– STYCZEŃ 2018
Nowy sklep w sieci Livio oddział Kielce – pod
takim tytułem ukazała się informacja w dziale
Aktualności serwisu poradnikhandlowca.com.pl.
W materiale napisano, iż sieć Livio liczy obecnie
2240 placówek handlowych. Rok 2017 został zamknięty ponad 8% dynamiką wzrostu ilości jednostek handlowych. Jak poinformowano do sieci Livio Oddział Kielce dołączył nowy sklep Livio Market w Chęcinach. Lokal o powierzchni 60 mkw.
posiada stoisko mięsne, jak również wydzielone
stoiska warzywne, nabiałowe i piekarnicze. Oddział Kielce posiada pod znakiem Livio 164 sklepy.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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– STYCZEŃ 2018
W serwisie wiadomoscihandlowe.pl opublikowany został artykuł, w którym poinformowano,
iż w minionym roku, należąca do Grupy Kapitałowej Specjał sieć Livio, zwiększyła liczbę sklepów
o 8 proc., osiągając łączną liczbę 2240 placówek,
a najnowszy sklep, który dołączył do oddziału
w Kielcach, to położony w Chęcinach minimarket Livio, o powierzchni ok. 60 mkw. To typowy
sklep convenience, z ofertą ogólnospożywczą oraz
wydzielonymi stoiskami warzywnym, nabiałowym
i piekarniczym. Dodano także, iż w bieżącym
roku ta jedna z największych sieci franczyzowych
w Polsce stawia na rozwój organiczny i kontynuację projektów marketingowych.
DLAHANDLU.PL – STYCZEŃ 2018
Jak czytamy w materiale opublikowanym
w serwisie internetowym dlahandlu.pl w październiku i listopadzie ubiegłego roku do poznańskiego oddziału sieci Livio dołączyło 14 placówek.
Na koniec listopada w tym regionie pod szyldem
Livio działały 493 placówki. Polska Sieć Handlowa
Livio S.A. należąca do GK Specjał, jest operatorem
ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych działających w formule franczyzowej pod marką Livio.
Grupa zrzesza niezależne placówki handlowe, które dzięki konsolidacji mogą skutecznie konkurować na polskim rynku detalicznym. Livio swoim
zasięgiem obejmuje całą Polskę.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– STYCZEŃ 2018
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zgodził się na przejęcie przez PSH Nasz Sklep spółki Megana, która jest właścicielem sklepów Avita,
czytamy w materiale który opublikowany został
w serwisie wiadomoscihandowe.pl. Avita ma obecnie około 90 placówek. Firma powstała na przełomie 1995 i 1996 roku. Większość jej sklepów położona jest w woj. małopolskim i podkarpackim.
MONEY.PL – STYCZEŃ 2018
W serwisie money.pl opublikowany został materiał, w którym poinformowano, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie ma
zastrzeżeń do przejęcia przez Polską Sieć Handlowa Nasz Sklep z Grupy Specjał kontroli nad spółką Megana. Jak czytamy w artykule postępowanie
UOKiK wykazało, że transakcja nie doprowadzi do
ograniczenia konkurencji.
DLAHANDLU.PL – STYCZEŃ 2018
W serwisie dlahandlu.pl przytoczono materiał
opublikowany na stronie franczyzawpolsce.pl.
w którym podano, iż PSH Nasz Sklep ma zgodę na
przejęcie spółki Megana, do której należy sieć sklepów spożywczych Avita. Jak czytamy dalej Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
nie ma zastrzeżeń do przejęcia przez PSH Nasz
Sklep z Grupy Specjał kontroli nad spółką Megana.
DLAHANDLU.PL – STYCZEŃ 2018
Livio przekracza granice województwa wielkopolskiego – pod takim tytułem ukazał się artykuł
w serwisie dlahandu.pl. Jak czytamy w materiale
poznański oddział PSH Livio w grudniu ubiegłego
roku powiększył się o kolejną placówkę TOP Pre-

mium. Jednostka o powierzchni 120 mkw. powstała w miejscowości Kargowa przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 29 (woj. lubuskie) – poinformowano w materiale. Dalej czytamy, iż sieć Livio kontynuuje tym samym politykę rozwoju i przekracza
granice województwa wielkopolskiego.

merchandisingu oraz obsługi stoisk specjalistycznych. Dalej czytamy, iż dużym zainteresowaniem
wśród właścicieli firm cieszy się cykl szkoleń z zakresu BHP dla pracodawców. Po ukończeniu tego
cyklu pracodawcy będą mogli szkolić swoich pracowników w zakresie BHP.

FRANCZYZAWPOLSCE.PL – STYCZEŃ 2018
W serwisie franczyzawpolsce.pl. opublikowano
artykuł - Duża firma wchłonie sieć sklepów spożywczych, w którym poinformowano, iż PSH Nasz
Sklep ma zgodę na przejęcie spółki Megana, do
której należy sieć marketów spożywczych Avita.
Jak czytamy w materiale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie ma zastrzeżeń
do przejęcia przez Polską Sieć Handlowa Nasz
Sklep z Grupy Specjał kontroli nad spółką Megana.
Według oceny urzędu, koncentracja nie ograniczy
konkurencji na rynku handlu detalicznego. Autor
artykułu przypomina, iż PSH Nasz Sklep złożył
wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Megana
pod koniec października 2017 r.

DLAHANDLU.PL – LUTY 2018
W serwisie dlahandlu.pl ukazała się informacja,
iż spółka Specjał Finanse uruchomiła sklep internetowy poprzez który można zamawiać m.in.:
telefony, laptopy, routery, modemy LTE oraz inne
akcesoria. Jak czytamy w materiale, oferta nowo
otwartego sklepu internetowego skierowana jest
do klientów detalicznych i hurtowych.

POPON.PL
Na łamach serwisu popon.pl rozpoczęto publikacje cyklów wywiadów z Członkami Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w którym przedstawiani będą Pracodawcy, którzy swoją pasją, pomysłem, działalnością
wskazują kierunek innym. Jako pierwszy z cyklu
ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał Krzysztofem Tokarzem.
W wywiadzie Prezes Tokarz tłumaczy, czym zajmuje się firma, charakteryzuje swoich klientów
i omawia najważniejsze projekty, które zrealizowała lub realizuje Grupa. W materiale poinformowano, iż GK Specjał jest przedsiębiorstwem, które
od lat stwarza warunki pracy i rozwoju pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Krzysztof Tokarz mówi o konieczności
zwiększenia kwoty dofinansowań, które niestety
w ostatnich latach cały czas spadają. Akcentuje,
iż niezbędne są motywatory dla pracodawców
i określone ulgi, które będą rekompensować
zwiększone nakłady w infrastrukturę oraz ujednolicone przepisy zatrudniania dla ZPCHR jak
również dla firm z otwartego rynku, bez szeregu
wymogów. Poza tym wiele pojawiających się kontroli i skomplikowane przepisy i ich różna oraz
niejasna interpretacja powodują czasochłonność
i zaangażowanie wielu osób w ten proces co również jest kosztogenne.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – LUTY 2018
W internetowym wydaniu Wiadomości Handlowych opublikowany został artykuł informujący
o tym, iż Polska Sieć Handlowa Livio organizuje
szkolenia z dofinansowaniem unijnym dla właścicieli i personelu franczyzy Livio i Nasz Sklep, a także dla partnerów handlowych GK Specjał. Poziom
dofinansowania waha się od 50 proc. do 80 proc.
(uzależnione jest to od wielkości firmy, wykształcenia, wieku uczestników szkolenia oraz regionu,
w którym działa przedsiębiorstwo). Jak dowiadujemy się z materiału, do tej pory z sukcesem
pozyskano środki unijne i zorganizowano kursy
z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, programów komputerowych zarządzających sklepem,

se, spółka zależna GK Specjał uruchomiła sklep
online. W ofercie znajdują się laptopy i tablety,
telefony, routery i modemy LTE, a także wybór
gadżetów elektronicznych i akcesoriów GSM. Jak
czytamy w materiale można w nim dokonywać
zakupów detalicznych i hurtowych, ponadto istnieje możliwość pozyskania urządzeń w systemie
ratalnym. Z artykułu dowiadujemy się, iż co do zasady sklep jest przeznaczony dla franczyzobiorców
i detalistów współpracujących z GK Specjał, jednak z regulaminu wynika, że klientem e-sklepu
może zostać każda firma lub dorosła osoba fizyczna.
Magdalena Bonecka-Sowa

DLAHANDLU.PL – LUTY 2018
Jak czytamy w serwisie dlahandlu.pl w styczniu
do poznańskiego oddziału sieci Livio dołączyło 13
nowych placówek, w tym kolejne 3 nowe markety
w województwie lubuskim. Na koniec stycznia
w tym regionie pod szyldem Livio działało już
506 sklepów. Poznański oddział Polskiej Sieci
Handlowej Livio S.A. kontynuuje tym samym politykę rozwoju i przekracza granice województwa
wielkopolskiego. Z materiału dowiadujemy się,
iż PSH Livio S.A. należąca do GK swoim zasięgiem
obejmuje całą Polskę i zrzesza już ponad 2300 placówek nie zwalniając tępa ekspansji. Dalej czytamy m.in. o czynnikach, które decydują o wyborze
przystąpienia do PSH Livio.
WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – LUTY 2018
W serwisie internetowym Wiadomości Handlowych opublikowano artykuł „Wielkopolskie Livio
ma już ponad 500 placówek”, z którego dowiadujemy się, iż w styczniu do poznańskiego oddziału
sieci Livio dołączyło 13 nowych placówek, w tym
kolejne trzy w województwie lubuskim. Tym samym poznański oddział przekracza granice województwa wielkopolskiego. Jak czytamy dalej
na koniec stycznia w tym regionie pod szyldem
Livio działało już 506 sklepów. W materiale podkreślono, iż PSH Livio to rozpoznawalna marka,
w pełni oparta na polskim kapitale. Franczyzodawca oferuje systematyczne akcje marketingowe.
Kupcy mogą też skorzystać z pomocy operatora
w zakresie remodelingu sklepów i wdrażania
planogramów. Mają też stały dostęp do szkoleń
e-learningowych i możliwości rozwoju.
WWW.ZYCIEHANDOWE.PL – LUTY 2018
W internetowym wydaniu gazety Życia Handlowe opublikowany został artykuł informujący
o tym, iż poznański oddział Polskiej Sieci Handlowej Livio S.A. kontynuuje politykę rozwoju
i przekracza granice województwa wielkopolskiego.
W materiale czytamy, iż w styczniu do tego oddziału dołączyło 13 nowych placówek, w tym kolejne
trzy w województwie lubuskim. Na koniec stycznia
w tym regionie pod szyldem Livio działało już 506
jednostek. W artykule opisane zostały także czynniki determinujące wybór przystąpienia właścicieli
sklepów do PSH Livio.
WIADOMOŚCI HANDLOWE.PL – LUTY 2018
W serwis wiadomoscihandlowe.pl zamieszczony został artykuł informujący, iż Specjał Finan-
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POZNAŃSKIE LIVIO
MA JUŻ PONAD 500 SKLEPÓW
W styczniu do poznańskiego oddziału sieci Livio dołączyło 13 nowych placówek,
w tym kolejne 3 w województwie lubuskim. Na koniec stycznia w oddziale pod szyldem Livio działało już 506 sklepów. Kontynuując politykę rozwoju PSH Livio przekracza granice województwa wielkopolskiego.
Polska Sieć Handlowa Livio S.A. należąca do Grupy Kapitałowej
Specjał jest operatorem ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych
działających w formule franczyzowej pod marką Livio. Grupa zrzesza
niezależne placówki handlowe, które dzięki konsolidacji mogą skutecznie konkurować na polskim rynku detalicznym. Livio swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. Obecnie zrzesza ponad 2300 sklepów
i nie zwalnia tempa ekspansji.
Dlaczego Livio?
O decyzji przystąpienia do PSH Livio, jak twierdzą właściciele
sklepów, decyduje kilka ważnych elementów. Głównym atutem na
jaki należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności jest fakt, iż grupa
Livio jest w 100 proc. polską siecią, coraz bardziej rozpoznawalną
w kraju. Dużym atutem sieci są systematycznie podejmowane działania marketingowe i promocyjne - liczne promocje gazetkowe czy
plakatowe pozwalają na wzrost obrotów i przyciągają nowych klientów. Gwarantujemy naszym franczyzobiorcom najnowsze i najskuteczniejsze narzędzia remodelingu i planogramów. Walka cenowa
w handlu detalicznym to nie wszystko, nie daje ona już możliwości zatrzymania klientów i pozyskania nowych. Dlatego Livio stawia
na podnoszenie jakości obsługi, zwiększanie wizualnej atrakcyjno-

ści sklepów, rozszerzanie asortymentu oraz zasięgu terytorialnego.
Właściciele sklepów przystępujący do Livio mają zagwarantowany stały dostęp do szkoleń e-learningowych i możliwości rozwoju.
Podsumowując, wszystkie wskazane elementy gwarantują sukces
naszym franczyzobiorcom. Dziękujemy za zaufanie i życzymy wielu
zadowolonych klientów.
Franczyzobiorco, Twój sukces, to Nasz sukces!
Patrycja Dola

LIVIO WDRAŻA PROJEKTY
REMODELINGU I PLANOGRAMÓW
Kolejny sklep z regionu łódzkiego skorzystał z projektu oferowanego właścicielom sklepów przez firmę PSH
Livio S.A. Przeprowadzono w nim remodeling i wdrożono nowoczesne planogramy.
Właścicielki dużego, liczącego 300 mkw. sklepu „Nowalijki”
w Piotrkowie Trybunalskim aby sprostać wymaganiom konkurencji, przeprowadziły remodeling sali sprzedaży i wprowadziły planogramy. Dzięki temu lokal zyskał nowy, świeży wygląd oraz większą
dostępność artykułów dla klientów. Działania te umożliwiły wzbogaconie oferty asortymentowej i wyraźnie poprawiły atrakcyjność
placówki. Właścicielki sklepu „Nowalijki” Grażyna Kulbat i Alicja
Karbowiak są bardzo zadowolone z profesjonalnie przeprowadzonych zmian przez zespół PSH Livio S.A.
Patrycja Dola
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UNIWERSYTET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GK SPECJAŁ

SZKOLENIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH!
Właściciele i pracownicy sklepów nienależących do
sieci franczyzowych Livio lub Nasz Sklep otrzymują
bezpłatny dostęp do wybranych szkoleń Uniwersytetu
Przedsiębiorczości GK Specjał.
Kontrahentom zostaną udostępnione wybrane kursy handlowe
mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu zwiększenia zysków i najnowocześniejszych technik sprzedaży. Szkolenia dostępne do tej
pory tylko dla franczyzobiorców są na wyciągnięcie Twojej ręki!
Ty i Twój personel zyskacie wiedzę, która pozwoli wybić się na tle
Twojej konkurencji.
Udostępniliśmy Wam następujące szkolenia:
•
Straty w sklepie - szkolenie dla właścicieli i kierowników sklepu
•
Owoce i warzywa wizytówką sklepu
•
Stoisko mięsno - wędliniarskie: mięsa
•
Zasady obsługi klienta na stoiskach i przy kasie
Skontaktuj się z nami - zdobądź dostęp do profesjonalnych
szkoleń handlowych. Zainteresowane sklepy proszone są o przekazanie informacji w sprawie udziału w szkoleniach bezpośrednio na
adres kontakt@upspecjal.pl lub pod nr telefonu pracowników Uniwersytetu Przedsiębiorczości: Barbara Grygierek tel. 602 367 920,
Patrycja Dola tel. 512 413 163 lub za pośrednictwem przedstawicieli
handlowych GK Specjał.
Barbara Grygierek

SPECJAŁ NA TARGACH PRACY
W dniach 27 oraz 28 lutego 2018 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena odbyła się X edycja
Europejskich Targów Pracy Work Expo oraz XIII Podkarpackie Targi Edukacyjne Edu Salon, w których brali udział także przedstawiciele działu rekrutacji Specjał oraz spółek z grupy.
W targach prezentowali swoja ofertę najwięksi regionalni pracodawcy, jak i uczelnie wyższe z całego kraju. Zainteresowani mieli okazje osobiście porozmawiać z przedstawicielami firm oraz wziąć udział
w licznych konferencjach dotyczących zagadnień współczesnego
rynku pracy. Najwięcej przybyło osób młodych, głównie tegorocznych maturzystów, którzy stoją przed wyborem: nauka czy praca. Stanowisko GK Specjał cieszyło się dużym zainteresowaniem
ze względu na rozpoznawalność firmy na lokalnym rynku pracy.
Szczególną popularnością cieszyły się oferty dotyczące takich stanowisk pracy jak magazynier oraz sprzedawca w Naszym Sklepie,
ze względu na fakt, iż na tych stanowiskach nie wymagamy wielkiego
doświadczenia. Uczestnicy, którzy byli zainteresowani rozpoczęciem
swojej kariery w GK Specjał często pytali, jakie wymagania powinni
spełniać i jaką ścieżkę rozwoju powinni obrać, aby w przyszłości móc
pracować w naszej firmie.
Udział w tak prestiżowym wydarzeniu jak Europejskie Targi Pracy
Work Expo to z pewnością doskonała promocja firmy oraz narzędzie
do pozyskania nowych, wartościowych pracowników, o których tak
trudno na współczesnym rynku pracy.
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Ilona Kasperkowicz
Martyna Kuźniar
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INHALACJE – NAJLEPSZY SPOSÓB
NA PRZEZIĘBIENIE I GRYPĘ
Nebulizacja, czyli terapia aerozolowa, jest nowoczesną i bardzo skuteczną
metodą leczenia schorzeń dróg oddechowych. Kiedyś można było poddać się takiej terapii tylko w szpitalach czy inhalatorniach. Dziś dostępne są
małe, poręczne aparaty do nebulizacji. Można je kupić w naszych wszystkich
salonach medycznych.
Nebulizacja pozwala zarówno na udrożnienie zatkanego nosa, jaki i przynosi ulgę
w dokuczliwym kaszlu. Profilaktycznie (np.
u dzieci i osób często chorujących) lub przy
pierwszych objawach przeziębienia, można
stosować inhalacje solą fizjologiczną. Pomieszczenia klimatyzowane lub ogrzewane,
w jakich zwykle przebywamy, charakteryzują
się małą wilgotnością powietrza. Tymczasem
przesuszona błona śluzowa nosa czy gardła
jest bardziej podatna na różnego rodzaju infekcje. Inhalacja roztworem soli fizjologicznej jest szybkim, całkowicie bezpiecznym
(także dla dzieci) sposobem umożliwiającym przywrócenie śluzówce właściwego
nawilżenia. Ułatwia również oczyszczanie
dróg oddechowych z zalegającej w oskrzelach i oskrzelikach wydzieliny. Nebulizacja
ma wiele zalet. Dzięki temu, że pojawiły się
małe, poręczne i proste w użyciu inhalatory, nebulizacja stała się metodą dostępną
w warunkach domowych. Może być bez-

piecznie stosowana u dorosłych, jak i u dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych
(w tym również u niemowląt). Wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce (nawilżenie i oczyszczenie dróg oddechowych np.
inhalacje roztworem soli fizjologicznej), jak
i w leczeniu chorób układu oddechowego
(np. nieżytu nosa i gardła, astmy oskrzelowej). Umożliwia dostosowanie dawki leku
(także podawanie kilku leków jednocześnie)
indywidualnie do aktualnego stanu pacjenta.
W sklepach Cezalu znaleźć można szeroki
wybór inhalatorów spełniających oczekiwania odbiorcy. Mają one zastosowanie w szpitalach, przychodniach oraz warunkach domowych. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz doradztwo w zakresie
wyboru inhalatora. Stawiamy na wysoką jakość produktów, szeroką ofertę, jak również
zapewniamy przystępne ceny. Zapraszamy
do naszych Salonów Medycznych.
Halina Busz

ZADBAJ O SWOJE SERCE
W krajach wysoko rozwiniętych z powodu chorób serca umiera rocznie więcej osób niż z powodu innych chorób razem wziętych. Niektóre choroby
(np. choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze) są określane mianem
chorób cywilizacyjnych.
Medycyna wyszczególnia wiele przyczyn
chorób serca oraz naczyń krwionośnych
i określa je jako czynniki ryzyka. Do najważniejszych należą: podwyższone ciśnienie
krwi, wysoki poziom tłuszczu we krwi, palenie tytoniu, nadwaga i cukrzyca. Mężczyźni zapadają częściej niż kobiety na choroby
serca. Do innych czynników ryzyka należą:
brak ruchu, zaawansowany wiek, uwarunkowania genetyczne. Im więcej czynników
ryzyka występuje u danego człowieka, tym
większe prawdopodobieństwo zachorowania
na chorobę serca. Do najczęstszych chorób
serca zaliczamy:
•
chorobę wieńcową
•
zawał serca
•
niewydolność serca
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PONIŻEJ KLASYFIKACJA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO :
Kategoria

Ciśnienie tętnicze
skurczowe (mm Hg)

Ciśnienie tętnicze
rozkurczowe (mm Hg)

CIŚNIENIE TĘTNICZE
Optymalne
Prawidłowe
Wysokie prawidłowe

<120
120 - 129
130 - 139

<80
80 - 84
85 - 89

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Stopień 1 (łagodne)
Stopień 2 (umiarkowane)
Stopień 3 (ciężkie)
Izolowane skurczowe

140 - 159
160 - 179
≥180
≥140

90 - 99
100 - 109
≥110
<90

W naszych sklepach medycznych na Śląsku
i Podkarpaciu zapewniamy dostępność różnorodnych ciśnieniomierzy w zależności od
potrzeb pacjenta. Posiadamy ciśnieniomierze: nadgarstkowe, naramienne, zegarowe,
pulsoksymetry itp. Nasz sprzęt ma szeroki
zakres funkcji takich jak: zapamiętywanie
wielu pomiarów, mierzenie arytmii, system
głośnego informowania dla osób niedowidzących, duży wyświetlacz, mankiety dopasowane do potrzeb pacjentów. Oferujemy
sprzęt do pomiaru ciśnienia takich firm
jak: Hartman, Mikrolife, Rosmax, Socho,
Omron, Little dr., Technoana itd.
Zapraszamy do naszych sklepów!!!
Małgorzata Bizoń

PROSPECTUS WYSTARTOWAŁ

PIERWSZE SZKOLENIA ZA NAMI
Arma coraz odważniej wkracza w sferę edukacji oraz poszerzania i doskonalenia umiejętności pracowników. Grudzień 2017 r. zapisał się na stałe w krótkiej, ale aktywnej historii Centrum Szkolenia Prospectus, placówki kształcącej
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa.
W Rzeszowie grupa słuchaczy nabyła
uprawnienia do wykonywania zadań członków służby porządkowej i informacyjnej
podczas imprez masowych. W trakcie szkolenia poruszana była m.in. problematyka
z zakresu zagadnień prawnych, ćwiczeń praktycznych, a także z zasad udzielania pierwszej pomocy. Atmosfera podczas kursu była
znakomita, uczestnicy wykazywali się dużą
wiedzą, zainteresowaniem tematem, a wykładowcy dokładali wszelkich starań, by udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami szkolenie zakończyło się egzaminem oraz otrzymaniem
zaświadczeń uprawniających do wykonywania zadań członka służby porządkowej
i informacyjnej. Na podstawie analizy przeprowadzonych anonimowo ankiet grupa
oceniła zajęcia bardzo wysoko.
Natomiast pod koniec lutego organizujemy kurs uprawniający do wpisu
na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej. Konsekwencją wejścia w życie zapisów „ustawy deregulacyjnej” uzyskanie pełnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w ochronie fizycznej,
w tym także na stanowiskach kierowniczych jest odbycie cyklu zajęć w zakresie
wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony,
technik interwencyjnych oraz znajomości
przepisów prawa związanych z wykony-

waniem ochrony osób i mienia, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. Dla
nas istotą kursu jest przekazanie przyszłym
absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej, które tworzą
fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa. W trakcie kursu przewidziano
liczne zajęcia praktyczne z kluczowym wyszkoleniem strzeleckim oraz samoobroną
i technikami interwencyjnymi. Uważa się, że
praca związana z bezpieczeństwem nie jest
łatwa, jednak trudności związane z wykonywaniem zawodu można trochę zniwelować
dzięki znajomości prawa oraz właściwą reakcją poprzez podejmowanie skutecznych decyzji. I to zamierzamy zaszczepić naszym słuchaczom. Poprzez formę i organizację zajęć
mamy gwarancję zdobycia przez kursantów
odpowiednich umiejętności, niezbędnych
do dalszej pracy w zawodzie. Pamiętajmy, że
efektywną i w zasadzie konieczną drogą do
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uzyskania nowych kwalifikacji, poszerzenia
kompetencji oraz awansu są wykłady i szkolenia. Aktualnie prowadzimy nabór na następujące kursy – termin rozpoczęcia II/III 2018
w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 8 oraz Krosno
ul. Kletówki 15:
•
kurs uprawniający do wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej
•
kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej - Uwaga!!! wymóg ustawowy
do 01.01.2019r.
•
kurs uprawniający do wykonywania
zadań członka służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych
•
kurs detektywistyczny
Zapisy pod numerem tel. 885 982 461
Zapraszamy również osoby spoza Grupy
Kapitałowej Specjał.
Dominika Górnicka - Ziemba

17

SYSTEM ALARMOWY XXI WIEKU
Stały rozwój techniczny w połączeniu z wysokimi oczekiwaniami klientów spowodowały, że firma
Satel zaprezentowała nową serię urządzeń alarmowych oznaczonych logotypem Perfecta.
Produkt jest połączeniem funkcjonalności
central typu Satel Ca-10 i Integra. Pozwala
to na zastosowanie go dla szerokiego grona klientów indywidualnych i firmowych.
W stosunku do poprzedników zdecydowanie poprawiono możliwość zdalnego zarządzania systemem za pomocą aparatury mobilnej. Wprowadzono możliwość integracji
z systemami bezprzewodowymi oraz modułami komunikacji GSM, GPRS. Dla
osób zwracających szczególna uwagę na
estetykę urządzeń wprowadzono nowy
manipulator, który spełni wszelkie wymagania architektów i doskonale wpisuje
się w nowoczesne budownictwo. Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy
kierować do Marcina Martowicza, zastępcy dyrektora ds. rozwoju, tel. 691-033-493,
e-mail: marcin.martowicz@specjal.com.pl

źródło: materiały firmy Satel

Marcina Martowicz

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Dział Informatyki PPHU Specjał sp. z o.o. wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizują
bezpłatne szkolenia informatyczne, które obejmują swoim zakresem: system operacyjny Microsoft Windows, usługi
sieciowe (w tym również internetowe), pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, One Note).
Kursy realizowane są na 3 poziomach
zaawansowania. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb GK Specjał ze szczególnym naciskiem położonym na obsługę
pakietu Microsoft Office (głównie Word
i Excel). Szkolenia obejmują 80 godzin lekcyjnych i są realizowane zarówno w dni powszednie (godziny dopołudniowe i wieczorne),
a także w weekendy. Uczestnik kursu sam
wybiera dogodny dla siebie termin. Szkolenia są bezpłatne dzięki dofinasowaniu
z funduszy Unii Europejskiej. Dodatkowo
uczestnicy mogą uzyskać zwrot kosztów
dojazdu na zajęcia oraz kosztów opieki nad
osobą zależną (wynajęcie i opłacanie osoby
do opieki np. nad dzieckiem na okres pobytu
na szkoleniu). W ramach ćwiczeń organizatorzy zapewniają kursantom materiały szkoleniowe. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty
(o wartości rynkowej ponad 1200 zł) potwierdzające ich kompetencje z zakresu profesjonalnej obsługi komputera. Osoby, które
mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń muszą spełniać następujące kryteria:
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1.
2.

Uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
Są w wieku ponad 50 lat (wykształcenie
dowolne) lub są w wieku ponad 25 lat
(wykształcenie co najwyżej średnie).

Ilość miejsc jest ograniczona. W przyjęciach
preferowane są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o niskich kwalifika-
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cjach. W pozostałych przypadkach decyduje
kolejność zgłoszeń. W kursach mogą uczestniczyć także członkowie rodzin pracowników Specjału, którzy spełniają powyższe
kryteria. Szczegółowych informacji o szkoleniach udziela Pani Ilona Kasperkowicz,
tel. 603 303 578,
e-mail: lona.kasperkowicz@specjal.com.pl
Ilona Kasperkowicz

WSPÓLNA AKCJA CM MEDYK, SPECJAŁ ORAZ FUNDACJI SPECJAŁ

JAK ROZPOWSZECHNIĆ PROFILAKTYKĘ RAKA
Rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie w zakresie implementacji
projektu profilaktyki raka wśród pracowników GK Specjał.
Projekt obejmuje:
bezpłatne badania w zakresie profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne)
Grupa docelowa: kobiety w wieku 50-67 lat,
zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim
bezpłatne badania w zakresie profilaktyki
raka szyjki macicy (badania cytologiczne)
Grupa docelowa: kobiety w wieku 25-59 lat,
zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim

Wszystkich chętnych zainteresowanych akcją prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu ze strony Specjału,
Martą Pietrzak (tel. 17 859 71 22). Udział
w organizowanych spotkaniach informacyjnych, po których przedstawiciele Centrum
Medycznego Medyk zbierać będą zapisy na
poszczególne badania profilaktyczne jest warunkiem późniejszego udziału w badaniach.
Ilość miejsc jest ograniczona. A zatem nie
zwlekaj i zadbaj o swoje zdrowie.
Marta Pietrzak

bezpłatne badania w zakresie profilaktyki
raka jelita grubego (badania kolonoskopowe) Grupa docelowa: osoby wskazane
w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024,
zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) w województwie podkarpackim,
a w szczególności:
- W systemie bez zaproszeń - osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka
jelita grubego:
- W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu
rodzinnego,
- W wieku 40-49 lat, które mają krewnego
pierwszego stopnia, u którego rozpoznano
raka jelita grubego
- W wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).
- W systemie z zaproszeniami - osoby w wieku 55-64 lat, niezależnie od występowania
lub braku objawów klinicznych sugerujących
raka jelita grubego.
udział w bezpłatnych spotkaniach informacyjno–edukacyjnych:
- prelekcje i warsztaty z lekarzami onkologami w temacie profilaktyki raka piersi, raka
szyjki macicy i raka jelita grubego niezależnie od wieku,
- nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów,
- bezpłatne materiały informacyjno – edukacyjne.
zwrot kosztów dojazdu na badania z miejsca zamieszkania i z powrotem
Już 30 stycznia 2018 r. w rzeszowskiej siedzibie Specjału odbyło się pierwsze spotkanie
informacyjne: „3x STOP DLA RAKA - profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi i raka
jelita grubego”.

źródło: materiały Centrum Medyczne Medyk
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE NA POMORZU
W miejscowości Łęgowo koło Pruszcza Gdańskiego w Tokyo Station
Bowling Center 26 stycznia 2018
roku odbyło się spotkanie integracyjne pracowników gdańskiego oddziału Specjał oraz przedstawicieli
PSH Nasz Sklep, PSH Livio i sklepów
własnych Grupy.
Impreza zaczęła się uroczystą kolacją
z kawą i deserem w restauracji należącej do
klubu. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na turniej bowlingowy dla mężczyzn
i kobiet. Organizatorzy ufundowali po 3 nagrody dla każdej płci, które wręczył dyrektor
oddziału Krzysztof Winkel wraz z kierownikiem sprzedaży Andrzejem Kowalczykiem
po zakończonym turnieju. Następnie na
wynajętej sali pracownicy bawili się do późnych godzin nocnych w rytmie muzyki którą
prezentował znany lokalny DJ. Świetna zabawa, dużo humoru, dobre jedzenie i nagrody
spowodowały, że o imprezie pracownicy wy-

powiadali się w samych superlatywach i w związku z tym zakładamy, że to pierwsza z wielu
imprez, które odbędą się w niedalekiej, miejmy nadzieję, przyszłości.
Krzysztof Winkiel

WŁOCHY - WYCIECZKA
DLA PRACOWNIKÓW
Doskonała kuchnia z pizzą i spaghetti, pyszne wina
i świetna kawa, piaszczyste plaże, liczne zabytki i wspaniała architektura, a przede wszystkim dobra zabawa
– tak zapowiada się integracyjna wycieczka do Włoch.
Wenecja, Florencja, San Marino, Rimini, Anzio, Rzym, Watykan.
To miejsca, które będą mieli okazję zobaczyć uczestnicy firmowej wycieczki. Wyjazd odbędzie się w terminie 15-24 czerwca 2018 roku. Wycieczka zapowiada się na pełną wrażeń, a dla
uczestników zaplanowaliśmy szereg atrakcji. Mały słownik historii i kultury Italii, najważniejsze i najsłynniejsze zabytki, ikony sztuki, podręcznikowe przykłady najpiękniejszej architektury. Fascynujące spotkanie z dziejami świata, chwile wzruszeń
przy grobie papieża Jana Pawła II. Idealny wybór na pierwszą
w życiu podróż do Włoch i znalezienie swoich ulubionych miejsc, do
których warto się wybrać. Zdecydowaną większość kosztu wyjazdu
pokrywa firma. Dla pracownika udział w 10-cio dniowym wyjeździe
to zaledwie 500 zł. Już dzisiaj zapraszamy do przeczytania relacji z wyjazdu integracyjnego do Włoch, która niebawem ukaże się w jednej
z kolejnych edycji kwartalnika GK Specjał.
Małgorzata Ożóg
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ZABAWA KARNAWAŁOWA
DLA DZIECI PRACOWNIKÓW GK SPECJAŁ
Bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą także
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. W Rezydencji Alabaster w Rzeszowie
14 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z rodzin pracowników GK Specjał.
Tego dnia w rezydencji pojawiały się barwne postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki,
królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób wymienić tych wszystkich postaci.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia zabawy panią Anię z MBA - Mini Brain Academy, która zachęcała wszystkich do tańca i zabawy. Dzieci świetnie się bawiły wspólnie ze swoimi rodzicami i dziadkami.
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Największy zachwyt u dzieci wywołała zabawa w pokaz mody oraz gra
z kolorowymi piłeczkami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także
malowanie twarzy. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca. Kiedy czas zabawy dobiegł końca maluchy
z żalem opuszczały salę balową. Zabawa umożliwiła małym i dużym
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Przyniosła im wiele radości,
a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych
strojów oraz za wspólnie spędzony czas i niezapomnianą zabawę.
Kolejny bal karnawałowy już za rok.
Małgorzata Ożóg

ludzie kwartału

AGNIESZKA WARCHOŁ-BUKAŁA

Pracownik Centralnego Działu Zakupów. W Specjale pracuje od maja 2015 roku na stanowisku Asystent Dyr. Zakupów. Zajmuje się między innymi przygotowaniem i rozliczeniem gazetki centralnej, zakładaniem i rozliczaniem promocji centralnych, ewidencjonowaniem rozliczeń oraz pomocą w bieżących sprawach w dziale zakupów. Pracę wykonuje
sumiennie, rzetelnie i terminowo. Jest osobą miłą, koleżeńską i lubianą.

MAŁGORZATA OŻÓG
Pracuje w GK Specjał w Sekretariacie Biura Zarządu od listopada 2015 roku. Do jej zadań w szczególności należy obsługa
sekretariatu, jak i kierowanie projektem integracja. Jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym
otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Sumienna
i zaangażowana w pracę, powierzone zadania wykonuje dokładnie i systematycznie.

JOANNA WINIARSKA
Pracownik działu kontrolingu. Wysoko oceniana przez przełożonych jako osoba sumiennie wypełniająca swoje obowiązki, a jednocześnie miła, sympatyczna i koleżeńska. Dba o zdrowie i kondycję stale uczęszczając na siłownię. Jej pasją
są podróże. Uwielbia także zwierzęta.
Halina Pączka
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NOWE CELE
FUNDACJI SPECJAŁ
W bieżącym roku Fundacja rozszerza swoje działania.
Powstanie program stypendialny promujący talenty
i wybitnie uzdolnione dzieci oraz młodzież z ubogich
rodzin. Ponadto będzie ona niosła pomoc rodzinom
naszych pracowników w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
Fundacja Specjał posiada status organizacji pożytku publicznego.
Z jej pomocy korzysta coraz więcej chorych dzieci i osób potrzebujących. W ubiegłym roku Fundacja przeznaczyła swoje
środki na zakup sprzętu medycznego dla dzieci, m. in. dla Alicji
oraz Mai. Pod stałą opieką ma również kilkoro dzieci, którym finansuje leczenie poprzez rehabilitacje, terapię sensoryczną oraz
zakup leków. Korzystają z tego m. in. Zuzia, Nela, Natalia, Mateusz, Jaś….Chcemy, aby naszych podopiecznych było znacznie
więcej! W związku z tym w bieżącym roku Fundacja rozszerzyła
działania o program stypendialny promujący talenty i wybitnie
uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich rodzin oraz pomoc rodzinom naszych pracowników w przypadku zdarzeń losowych
i klęsk żywiołowych. Zachęcamy do składania wniosków o pomoc.
Pytania prosimy kierować do koordynatorów Fundacji Katarzyny Smęt – tel. kom. 691 993 515 lub Anety Muchy – tel. kom.
783 940 496. Zwracamy się również z gorącą prośbą do Państwa
o wsparcie naszej inicjatywy poprzez przekazanie 1% podatku za
rok 2017, który zostanie wydany na działalność statutową Fundacji.
Dołożymy wszelkich starań, aby ofiarowane przez Państwa środki zostały wykorzystane wyłącznie z korzyścią dla potrzebujących
wsparcia chorych osób. Przypominamy, iż nasza działalność opiera
się wyłącznie na wolontariacie. Organizacja praktycznie nie ponosi
żadnych kosztów administracyjnych. Wszystkie gromadzone środki
przeznaczane są WYŁĄCZNIE na cele statutowe. Informację o przeznaczeniu dochodów Fundacji zamieszczamy co roku w sprawozdaniu merytorycznym, które można zobaczyć na stronie internetowej.
NR KRS 0000373138 Z góry bardzo dziękujemy i liczymy na Państwa chojność!
Aneta Mucha

Nowe cele
Utworzenie programu stypendialnego
programu wyrównującego szanse edukacyjne, promującego
talenty i wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich rodzin,
Pomoc w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
Kontakt do koordynatorów:
Katarzyna Smęt, tel. kom. 691 993 515
Aneta Mucha, tel. kom. 783 940 496

Przepisy
CIASTO ZE SZPINAKIEM
LEŚNY MECH

czas: 1 godzina, liczba porcji: forma 24 cm

krem:
500 ml śmietanki kremówki 30%
200 g sera mascarpone
6 łyżek cukru
opcjonalnie sok z połowy cytryny
owoce granatu do dekoracji

ciasto baza:
400 g mrożonego szpinaku
4 jajka
1/2 szklanki cukru (może być ciut więcej)
1 szklanka oleju
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mąki ziemniaczanej
(może być tylko pszenna)

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka cukru z wanilią
skórka suszona lub starta z całej cytryny

Sposób przygotowania:
Jajka (całe) ubijamy razem z cukrem. Szpinak mrożony odciskamy dokładnie,
można go zmiksować jeśli nie jest dostatecznie drobny. Dodajemy olej
i kręcimy dalej, aż będzie jasno żółty. Dodajemy szpinak, proszek, skórkę
cytrynową, cukier z wanilią i miksujemy. Dodajemy mąkę (obydwie
szklanki) i mieszamy. Tortownicę wykładamy papierem i przekładamy ciasto.
Pieczemy w nagrzanym do 180C 0 piekarniku przez 45 minut. Wystudzone
ciasto przecinamy na pół i odcinamy brzuszek (z góry) na dekoracyjny
mech. Śmietankę ubijamy z cukrem, do sztywnej dodajemy mascarpone
i ponad połowę kładziemy na jeden blat. Potem drugi blat, krem i okruszki.
Dekorujemy owocami granatu. Smacznego.
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RATATOUILLE
KROK PO KROKU

czas: ok. 45 minut, liczba porcji: 3–4

Składniki:
3 cebule
3 papryki (różne kolory)
1 bakłażan
1 duża cukinia
500 g pomidorów
oliwa

2 ząbki czosnku
1–2 liście laurowe
1 gałązka świeżego tymianku
szczypta szafranu
sól i pieprz

Sposób przygotowania:
Zaczynamy od cebuli: kroimy ją w kostkę, podsmażamy na oliwie, aż będzie
szklista, a potem wrzucamy ją do garnka. Następnie kroimy paprykę,
najlepiej w trzech kolorach. Cukinię i bakłażana również kroimy w kostkę
i podsmażamy. A na końcu pomidory, wyjmujemy im szypułki i kroimy
w kostkę. Gdy już wszystkie warzywa są w garnku, to dokładamy zioła
i przyprawy, mieszamy. Zostawiamy na 15 minut, by smaki się połączyły, na
malutkim ogniu. A potem nakładamy na talerz. Smacznego.

Katarzyna Jarosz

Specjał Finanse Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5
www.specjalfinanse.pl
www.sklep.specjalfinanse.pl

tel. stacjonarny: 17 8 507 507
tel. gsm: 605 603 401
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl

ABONAMENT NO LIMIT + INTERNET
ZA 7,38 ZŁ MIESIĘCZNIE!
PRZEDMIOT OFERTY ABONAMENT KOMÓRKOWY
Karta Sim NO LIMIT + INTERNET LTE 2 GB

Opłata abonamentowa za cały okres umowy (13 miesięcy)

Abonament No Limit przez cały okres umowy (13 miesięcy)
nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych
i stacjonarnych oraz Internet 2GB miesięcznie

144 zł / 96 zł*

Miesięczny koszt usługi No Limit +2GB Internet

11,07 zł / 7,38 zł*
OPŁATY

USŁUGI

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
12,30 zł
12,30 zł
10,00 zł

Minuta połączenia z numerami wszystkich krajowych operatorów sieci komórkowych i stacjonarnych
Opłata za przesłanie wiadomości SMS lub MMS do wszystkich sieci krajowych
Pakiet bez limitu z obniżeniem prędkości transmisji LTE
po przekroczeniu wliczonego w cenę pakietu 2 GB miesięcznie
Opłata za zachowanie lub cesję zwrotną numeru
Opłata za wymianę lub duplikat karty sim
Koszt wysyłki umowy/karty sim do Klienta

Cennik brutto

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA PAKIETU Z WIĘKSZYM
LIMITEM TRANSMISJI DANYCH NA WYBRANEJ KARCIE SIM
OPŁATA ABONAMENTOWA ZA CAŁY OKRES UMOWY (13 MIESIĘCY)

OPCJE ABONAMENTU

96 zł*
160 zł*
224 zł*
288 zł*

144 zł
208 zł
272 zł
336 zł

NO LIMIT + INTERNET 2GB
NO LIMIT + INTERNET 4GB
NO LIMIT + INTERNET 8GB
NO LIMIT + INTERNET 12GB

Cennik brutto

KARTA INTERNET MOBILNY LTE PLAN TARYFOWY DO
KORZYSTANIA Z INTERNETU
DOSTĘPNE OPCJE MOBILNEGO INTERNETU URZĄDZENIA STACJONARNE, MODEMY/ROUTER
Miesięczny limit – dostęp do Internetu, po przekroczeniu limitu
ograniczona prędkość transmisji danych
Opłata Aktywacyjna za cały okres umowy (13 miesięcy)
Miesięczny koszt usługi internet mobilny

10 GB

20 GB

30 GB

50 GB

100 GB

112 zł

160 zł

208 zł

320 zł

480 zł

8,61 zł*

12,30 zł*

16,00 zł*

24,61 zł*

36,92 zł*
Cennik brutto

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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Kontakt:
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl
tel. kom. 885 998 750

Adres do korespondencji:
35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5
tel. 17 8 507 507

ZAPRASZAMY DO SKLEPU ONLINE SPECJAŁ FINANSE
GDZIE ŁATWO I SZYBKO ZROBISZ ZAKUPY!
www.sklep.specjalfinanse.pl
OFERUJEMY:
•
•
•

•
•

TELEFONY
AKCESORIA GSM/AUDIO/VIDEO
szkła hartowane, etui, uchwyty na szybę do samochodu,
kable USB, ładowarki samochodowe, słuchawki, głośniki i zestawy bluetooth, monopody selfie, armbandy, nerki do biegania, pokrowce wodoodporne, power banki itp.
Renomowani producenci: Remax, Jabra, Acura, Samsung, Goospery, Proda
LAPTOPY
DRUKARKI i AKCESORIA DO DRUKAREK tonery, tusze

•
•
•
•

•

Brak blokad SIM, urządzenia działają z kartami wszystkich krajowych operatorów
Wszystkie oferowane w naszym sklepie towary są fabrycznie
nowe z gwarancją producenta oraz pochodzą od największych
polskich dostawców
Wystawiamy faktury Vat
Oferujemy możliwość zakupu w atrakcyjnym systemie
ratalnym. Zakup można rozłożyć w czasie na okres 12 lub 24
miesięcy. Oprocentowanie w skali roku to jedynie 0,55% przy
12 ratach oraz 0,45% przy 24 ratach.
Odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem Rzeszów,
ul. Boya-Żeleńskiego 5 lub ubezpieczoną przesyłką kurierską
Radosław Kycia

MAGAZYNIER

OFERTY PRACY

Miejsce pracy: Rzeszów, Łozienica, Kokotów,
Pruszcz Gdański, Wrocław
Obowiązki na stanowisku:
- przygotowanie i kompletowanie towarów
do wysyłki - zgodnie z zamówieniem klientów
- przyjmowanie dostaw na magazyn
- utrzymanie porządku na magazynie
- kontrola terminów przydatności do spożycia
- udział w inwentaryzacjach
Nasze oczekiwania:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - mile
widziane
- gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
od poniedziałku do piątku
- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
lub gotowość do jej wyrobienia
- dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie
Oferujemy:
- pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie
3-zmianowym,
- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
(wypłacane regularnie i terminowo)
- bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur
wewnętrznych
- dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse:
www.specjalfinanse.pl,
- zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie
e-learningowym,
- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wycieczki,
imprezy oraz konkursy firmowe

KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Rzeszów
Obowiązki na stanowisku:
- dystrybucja artykułów spożywczych zgodnie
z wyznaczonymi trasami
- obsługa sklepów spożywczych w tym rozładunek dostaw,
odbieranie zwrotów i reklamacji, obsługa dokumentacji
transportowej i magazynowej, bieżąca obsługa pojazdu
Nasze oczekiwania:
- prawo jazdy kat. C
- karta kierowcy, uprawnienia na przewóz rzeczy
- książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
lub gotowość do jej wyrobienia
- mile widziane doświadczenie w transporcie
artykułów FMCG
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność
Oferujemy:
- pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie
jednozmianowym
- atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
(wypłacane regularnie i terminowo)
- dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse:
www.specjalfinanse.pl
- zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie
e-learningowym
- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wycieczki,
imprezy oraz konkursy firmowe

KASJER-SPRZEDAWCA

OFERTA Z ZAKWATEROWANIEM
Miejsce pracy: Rzeszów, Gdańsk, Tarnobrzeg, Lublin,
Katowice, Żukowo
Obowiązki na stanowisku:
- obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej - zapewniamy
przeszkolenie
- wykładanie towarów na półki sklepowe
- utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy
- doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali
sprzedaży
Nasze oczekiwania:
- aktualna książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia
- gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym
- pozytywne nastawienie i podejście do klienta
- zaangażowanie i motywacja do realizacji celów
handlowych
Oferujemy:
- możliwość zakwaterowania w nowym hotelu
pracowniczym w Rzeszowie
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
- stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane
regularnie i terminowo,
- rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit,
- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wycieczki
oraz imprezy firmowe
- szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej
oraz stoiska mięsno-wędliniarskiego
- wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu
oraz trenera wewnętrznego.

APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ MAILOWO NA ADRES: rekrutacja@specjal.com.pl, rekrutacja@nasz-sklep.pl

Ilona Kasperkowicz

Informujemy, iż w Grupie Kapitałowej Specjał funkcjonuje program poleceń pracowniczych. Pracownik firmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy,
a ona zostanie zatrudniona otrzyma gratyfikację finansową. Zgłoszeń można dokonać na przeznaczony do tego celu adres e-mail: polecam@specjal.com.pl
oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

