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ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM TOKARZEM, PREZESEM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ

DYSPONUJEMY
OGROMNYM POTENCJAŁEM

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

Co dla GK Specjał oznacza przejęcie za 
pośrednictwem spółki Nasz Sklep kontrol-
nego pakietu udziałów w spółce Rabat Detal 
zarządzającej prawie tysiącem dwustu skle-
pami franczyzowymi?

To, że warunkiem rozwoju działalności 
hurtowej jest równoległy rozwój sieci skle-
pów detalicznych jest oczywiste. Jeżeli detal 
i to detal tradycyjny będzie słabł, to i powoli 
działalność hurtowa zacznie tracić rację bytu. 
Nic więc dziwnego, iż jako duży dystrybutor 
produktów FMCG czujemy się odpowie-
dzialni za rozwój sieci sklepów detalicznych 
–  jeżeli detal będzie w dobrej kondycji za-
równo finansowej, jak i organizacyjnej oraz 
stale rozwijał, to będzie to korzystne także 
dla dystrybucji hurtowej. Dlatego też coraz 
bardziej zrównoważony rozwój działalności 

detalicznej staje się sensem naszej pracy. Szu-
kając kolejnych partnerów, z którymi gotowi 
jesteśmy nawiązać współpracę zarówno czy-
sto handlową, jak i organizacyjną szukamy 
takich firm, z którymi współpraca ta przynie-
sie obopólne korzyści. W taki właśnie sposób 
postrzegamy naszą inwestycję w Rabat Detal. 
Jako korzystne dla obu stron wsparcie dużej 
franczyzowej sieci detalicznej.

Grupa PGD zachowuje nadal udziały  
w Rabacie Detal. Czy oznacza to także moż-
liwość szerszej współpracy z firmą Marzeny  
i Krzysztofa Gradeckich poprzez np. do-
stawy dla potrzeb Specjału i Waszych sieci 
detalicznych chemii gospodarczej i kosme-
tyków?  A może wchodzi w rachubę nawet 
konsolidacja obu podmiotów?

Wejście kapitałowe do Rabatu Detal nie 
oznacza zamknięcia kolejnych  negocja-
cji. Rozmowy na temat możliwości szerszej 
współpracy wciąż są kontynuowane i sądzę, 
że szybko przyniosą efekty. My jako Specjał 
będziemy dostarczać produkty spożywcze do 
placówek Rabatu i nie widzę przeszkód, aby 
największy na rynku dystrybutor chemii go-
spodarczej i kosmetyków jakim jest PGD do-
starczało te towary do  naszych pozostałych 
sieci franczyzowych. 

Czy Specjał byłby także zainteresowany 
należąca do PGD hurtownią Rovita?  

Nie myślałem o tym, tym bardziej, iż rejon 
Tarnowa możemy obsługiwać z istniejących 
już oddziałów Specjału. Natomiast na pół-
noc od tego terenu tworzymy właśnie nowy 
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DYSPONUJEMY OGROMNYM 
POTENCJAŁEM

WIARYGODNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, DIALOG 

XXI TARGI BIZNES - ŻYWNOŚĆ- MEDYCYNA - 
AUTO FLOTA RZESZÓW 2018 

NASZ SKLEP ZAKUPIŁ PAKIET 
WIĘKSZOŚCIOWY W SIECI RABAT DETAL

RUSZYŁ ODDZIAŁ SPECJAŁ  W OSTROWCU 
ŚWIĘTOKRZYSKIM 

TANIO, SKUTECZNIE I Z ZYSKIEM 

NASZ SKLEP WŁAŚCICIELEM SIECI ALIGATOR 

SPECJAŁ ZNÓW AWANSUJE NA LIŚCIE 500 
„RZECZPOSPOLITEJ”  

NASZ SKLEP WYSOKO W RANKINGU TOP 10 
POLSKICH SIECI HANDLOWYCH

SPECJAŁ PO RAZ KOLEJNY SPONSOREM 
PODKARPACKIEGO MITYNGU 
BRYDŻOWEGO

JESIENNA EDYCJA DNIA HANDLOWCA 

10 LAT MINĘŁO…
 
ODKRYWAMY SKARBY ANDALUZJI 

PISZĄ O NAS

NOWE OTWARCIA DELIKATESÓW PREMIUM 
ORAZ SEZAM 

NOWY LIVIO MARKET W ODDZIALE KIELCE

SIEDEM NOWYCH SKLEPÓW LIVIO W 
ODDZIALE ŁÓDŹ

MODA NA FRANCZYZĘ 

SKLEPY RABAT NA STACJACH 
BENZYNOWYCH 

PRODUKTY DLA WCZEŚNIAKÓW  W 
SALONACH CEZAL 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW ONLINE

CEZAL ZAPRASZA

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE INHALATORA

LUDZIE KWARTAŁU

SPECJAŁ CUP 2018 

WSPANIAŁE CHWILE W SŁONECZNEJ ITALII 

INTEGRACJA WE LWOWIE
 
RODZINNY PIKNIK DLA PRACOWNIKÓW

PRZEPISY

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O STYPENDIUM

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA !

SPECJAŁ FINANSE: SPÓŁKA WCIĄŻ SIĘ 
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oddział hurtowy w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, więc nie dostrzegam potrzeby inwe-
stowania w podmiot działający na terenie, 
który przecież od dawna już obsługujemy.  
A Świętokrzyskie jest dla nas interesujące 
tym bardziej, iż zrezygnował z działalności  
w tym rejonie jeden z naszych znaczących 
konkurentów, czyli Bać-Pol. Ale nigdy nie 
należy mówić nigdy!!!

Domyślam się, że szyld Rabat zostanie za-
chowany. A co z utwardzeniem tej franczyzy, 
która specjalnie się dotychczas nie udawała?

Nie widzę powodu, dla którego warto by 
rezygnować z szyldu cieszącego się uznaniem 
na terenie województw, w których sklepy Ra-
bat działają. Organizacyjnie rzecz biorąc nie 
należy ingerować w funkcjonowanie dobrze 
działającej sieci jaką jest Rabat. Oczywiście 
warto by wykorzystać pewne doświadczenia 
franczyzowe sieci Nasz Sklep, czy Livio, ale 
nie przewiduję narzucania Rabatowi roz-
wiązań charakterystycznych dla pozostałych 
naszych szyldów. Celem naszych wspólnych 
działań ma być przede wszystkim zwiększe-
nie dynamiki rozwoju sieci oraz poszerzanie 
obszaru jej działalności.

Co zrobicie z siecią Aligator? Gdy powsta-
wała miała być konkurencją dla Żabki i to 
się nie powiodło, a poszczególne placówki 
funkcjonują bardzo różnie!

Aligator był przede wszystkim niedofinan-
sowany, czego efektem były braki towarowe 
na półkach i w konsekwencji słabe wyniki 
finansowe. I to udało się zlikwidować prawie 
„od ręki”. Dotowarowanie sklepów spowo-
dowało natychmiastowy wzrost sprzedaży 
rzędu 15 proc i wyraźną poprawę efektów 
finansowych. Teraz będziemy się przygląda-
li poszczególnym placówkom sieci z myślą  
o dostosowaniu ich do standardów obo-
wiązujących w sklepach własnych Specjału. 
Aligatory mają niezłe lokalizacje, format 
dostosowany do potrzeb sklepu convenience  
i warto by te zalety wykorzystać.

Czy należy się spodziewać w najbliższym 
czasie podobnie znaczącej operacji konsoli-
dacyjnej w wykonaniu Specjału? 

Rozmowy są wciąż prowadzone i wierzę 
w to, że jeszcze w tym roku uda się podpisać 
interesującą i satysfakcjonującą obie stro-
ny i cały rynek umowę. Grupę Kapitałową 
Specjał nie tylko na to stać, ale także dyspo-
nuje ona ogromnym potencjałem ludzkim, 
głównie doskonałymi menedżerami, którzy 
podołają najtrudniejszym wyzwaniom kon-
solidacyjnym.

Jak ocenia Pan wyniki pierwszego pół-
rocza zarówno części hurtowej Grupy, jak  

i detalicznej? Cy udało się poprawić rentow-
ność?

To było dobre półrocze, bowiem w samym 
hurcie uzyskaliśmy wzrost sprzedaży rzędu 
15 proc.  Wynik finansowy także okazał się 
niezły, chociaż uważam jednak, że mógłby 
on być lepszy. Wciąż bowiem pracujemy na 
bardzo niskich marżach przy jednoczesnym 
wyraźnym wzroście kosztów prowadzenia 
działalności. Dotyczy to przede wszystkim 
płac, co w obecnej sytuacji na rynku pracy 
jest nieuniknione. Stosujemy różne metody 
motywacyjne, aby pozyskać pracowników, 
ale bez podniesienia poziomu płac pełne roz-
wiązanie problemów z zatrudnieniem nie jest 
w obecnych warunkach możliwe. Natomiast 
bardzo dobre wyniki sprzedaży odnotowują 
sklepy, zarówno własne, jak i zrzeszone we 
franczyzowych sieciach detalicznych Grupy.

Jakie inwestycje firma prowadzi obecnie 
i planuje w najbliższym czasie, oczywiście 
poza działaniami konsolidacyjnymi?

Przy obecnej skali działalności firmy in-
westycje mają w zasadzie charakter ciągły. 
Obecnie rozbudowujemy magazyn w Rze-
szowie i powstaje nowa siedziba firmy. Sta-
łym elementem inwestycyjnym są nakłady na 
logistykę - rozbudowujemy flotę transporto-
wą, co jest istotne także z punktu widzenia 
pozyskania pracowników. Kierowcy o wiele 
chętniej pracują na nowym sprzęcie niż na 
starych ciężarówkach.  Do tego dochodzą 
inwestycje w regały i wózki transportowe, co 
zapewnia optymalizację wykorzystania półek 
magazynowych. Itd, itp., wymieniać można 
by długo. Ważną i właściwie stałą inwestycją 
jest ciągłe unowocześnianie systemu infor-
matycznego i dostosowywanie go do potrzeb 
rosnącej firmy, jak również wymagań urzę-
dowych, czy skarbowych. Tak więc inwesty-
cje to praca nie mająca końca... 

A jak rozwijają się pozostałe formy dzia-
łalności GK Specjał?

Zarówno część medyczna Grupy, jak  
i ochroniarska, czy finansowa rozwijają się na 
podobnym poziomie jak cały rynek. Odno-
towujemy więc wzrost rzędu 10 proc. w ska-
li roku. I chociaż rentowność tych działów 
Grupy Kapitałowej jest z reguły wyższa niż 
obrotu produktami FMCG,wciąż głównym 
przedmiotem naszej działalności pozostaje 
dystrybucja produktów szybko zbywalnych, 
która generuje większość obrotów i wciąż 
pozostaje naszym głównym biznesem. 

Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski



Kiedy rozpoczęła się i jak rozwijała 
współpraca I.D.C Polonia z GK Specjał i jak 
ocenia Pan obecną pozycję Specjału wśród 
Waszych partnerów handlowych?

Współpraca  I.D.C. POLONIA S.A z  GK 
Specjał rozpoczęła się w listopadzie 2012  
i trwa nieprzerwanie od tamtego czasu. 
Grupa Kapitałowa Specjał należy do na-
szych kluczowych partnerów biznesowych, 
a jej dopasowanie do realiów rynku FMCG  
w Polsce sprawia, że jej w udział w dystrybu-
cji naszych produktów stale rośnie.

Które elementy współpracy ze Specjałem 
są dla Państwa szczególnie ważne i decy-
dujące dla dalszego poszerzania kontaktów 
biznesowych z Grupą Specjał?

W dzisiejszych czasach najistotniejsze  
w relacjach biznesowych są wiarygodność, 
rzetelność i otwarty dialog – te właśnie cechy 
charakteryzują współpracę I.D.C. Polonia 
oraz GK Specjał. Ponadto wspólne ukierun-
kowanie na rozwój i otwartość na nowości 
pozwalają osiągać coraz lepsze efekty. Dzię-
ki tym cechom i zaufaniu, jakim się darzy-
my, możemy wspólnie rozwijać polski rynek 
FMCG.

W Waszym portfolio znajduje się wiele 
produktów. Które z nich są dla Was naj-
istotniejsze we współpracy z tradycyjnym 
kanałem dystrybucji, zaś ze Specjałem  
w szczególności?

Oczywiście najistotniejszą naszą marką, 
ciągle rozwijającą się pod kątem produk-
towym są Góralki. To pierwszy na polskim 
rynku wafelek obwodowo oblewany i choć 
w swojej historii dorobił się wielu naśla-
dowców, to konsumenci doskonale wiedzą,  
że oryginał jest tylko jeden. Od kilku lat poza 

smakami sezonowymi, rozwijamy markę 
również o inne formaty. Wspólnie z naszy-
mi Partnerami, do których należy Grupa 
Specjał, wprowadziliśmy na rynek Góralki 
Nagie, czyli wafelki nieoblewane oraz kruche 
ciasteczka w wersji impulsowej - Góralki Cia-
cho. Jednak nasza firma to nie tylko Góralki. 
Poza szeroką ofertą wafli, którą wzbogacają 
marki: Lusette i Andante, bardzo istotną gru-
pą produktów są cukierki ziołowe Verbena. 
Wszystkie te marki w najbliżej przyszłości 
planujemy rozwijać w tradycyjnym kanale 
dystrybucji, w czym Grupa Specjał na pewno 
odegra bardzo istotną rolę.

Jak układa się współpraca w zakresie 
wsparcia sprzedaży Waszych produktów? 

Podobnie jak w całej naszej współpra-
cy, również w zakresie wsparcia sprzedaży 
produktów I.D.C. Polonia możemy liczyć  
na ogromne wsparcie i otwartość. Wspólnie 
opracowujemy najlepsze mechanizmy pro-
mocji dla rynku detalicznego, zwiększając 
sprzedaż naszych produktów oraz konkuren-
cyjność klientów GK Specjał.

Specjał wciąż poszerza liczbę placówek 
handlowych, zarówno własnych, jak i fran-
czyzowych budując tym samym silny rynek 
handlu tradycyjnego. Co Pana zdaniem 
oznacza to dla Waszej współpracy?

Placówki handlowe naszych Partnerów 
to dla nas bardzo istotny sposób dotarcia 
do konsumentów. Dzięki takiej współpra-
cy możemy wspólnie dostarczać klientom 
ostatecznym najlepszą ofertę, zwiększając 
tym samym ich konkurencyjność. Placówki  
te odgrywają również istotną rolę w budowa-
niu dystrybucji naszych produktów.

Czy i jakich nowości produktowych może 
się spodziewać klient tradycyjnego kanału 
dystrybucji, a więc i Specjał, w najbliższym 
czasie? Z czym wiążecie największe nadzie-
je?

Już zdążyliśmy przyzwyczaić naszych 
klientów, że co roku wprowadzamy nowości 
produktowe, wpisujące się w potrzeby kon-
sumentów. Tak będzie również w roku 2019. 
Będziemy wciąż rozwijać markę Góralki i Lu-
sette, jednak prawdziwe nowości pojawią się 
pod logiem Andante oraz Verbena. Nowości 
produktowe, które planujemy wprowadzić 
obejmują zupełnie nowe kategorie dla tych 
marek. Będzie to ogromne wyzwanie zarów-
no dla nas, jak i naszych partnerów – dlatego 
też rok 2019 będzie rokiem rozwoju naszej 
współpracy, a zarazem całego rynku FMCG.

Dziękuję za rozmowę.

Witold Nartowski

WIARYGODNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, DIALOG
Rozmowa z Rastislavem Čavojským, prezesem I.D.C. Polonia S.A.

4

Rastislav Čavojský, prezes I.D.C. Polonia S.A.

Targi i kongres
Równocześnie z Targami odbędzie się 

współorganizowany przez czasopisma bran-
żowe m. in. Wiadomości Handlowe, Han-

del, Poradnik Handlowca kongres „Dokąd 
zmierza polski handel?”. Moderatorami wy-
darzenia będą redaktorzy najlepszych ga-
zet branżowych zajmujących się tematyką 

branży FMCG. Podczas kongresu wspólnie 
z liderami rynku chcemy poruszyć szereg 
tematów związanych z rynkiem FMCG  
w Polsce oraz trendami na rynku europej-

XXI TARGI BIZNES - ŻYWNOŚĆ- MEDYCYNA  
- AUTO FLOTA RZESZÓW 2018
W dniach 7-8 listopada 2018 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackie-
go w Jasionce odbędzie się XXI edycja Targów Biznes - Żywność- Medycyna - Auto Flota Rzeszów 2018 r. Wydarzenie 
organizowane jest przez firmę Specjał oraz sieci franczyzowe Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal. 

KONGRES: CO DALEJ Z POLSKIM HANDLEM
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skim. Nie zabraknie także tematów zwią-
zanych z konsumentem, jego potrzebami  
i oczekiwaniami, realizacją zakupów, techno-
logiami, trendami konsumenckimi oraz ob-
sługą. Zakres merytoryczny kongresu zosta-
nie wsparty aktywnym udziałem ekspertów 
m.in.  z Nielsena, Mintela GfK, CMR oraz 
LZ Retailytics. Dodatkowo odbędą się kon-
ferencje dla branży medycznej, nie zabraknie 
paneli finansowych które będą realizowane 
przy udziale PwC, tematami poruszanymi 
w tym zakresie będą m.in. – „wykorzystanie 
przez organy skarbowe branżowych narzędzi 
informatycznych”, „bliższe i dalsze zmiany  
w podatkach” – „Exit tax”, „plany ujednoli-
cenia stawek Vat”, „zmiany w opodatkowaniu 
osób fizycznych” oraz paneli sektora HoReCa 
oraz związanych z bezpieczeństwem.

UDZIAŁ W WYDARZENIU POTWIERDZILI M.IN.:

ROLAND BRYLEWSKI - DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY WOSEBA SP. Z O.O.

MARCIN CELEJOWSKI - DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY GRUPA ŻYWIEC S.A.

WALDEMAR DIMKE - DYREKTOR SPRZEDAŻY HOCHLAND POLSKA SP. Z O. O.

JANUSZ DĄBROWSKI – DYREKTOR PRASKIEJ GIEŁDY SPOŻYWCZEJ

EVANGELOS EVANGELOU - PREZES ZARZĄDU HERBAPOL LUBLIN S.A.

JAROSŁAW GONDEK - DYREKTOR HANDLOWY I.D.C. POLONIA S.A.

KRZYSZTOF GRADECKI – WSPÓŁWŁAŚCICIEL PGD POLSKA SP. Z O. O.

SŁAWOMIR JASZCZYSZYN - DYREKTOR HANDLOWY MASPEX FOOD SP. 
Z O. O. SP. K.

BOGUSŁAW KOWALSKI - PREZES ZARZĄDU GRAAL S.A.

PROF. DR HAB. INŻ. WŁADYSŁAW MIGDAŁ - KATEDRA PRZETWÓR-

STWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH UR W KRAKOWIE

MAREK MOCZULSKI - PREZES ZARZĄDU BAKALLAND S.A.

MICHAŁ MROWIEC - WICEPREZES DS. SPRZEDAŻY KOMPANIA PIWO-
WARSKA

MIESZKO MUSIAŁ - WICEPREZES ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY CARLSBERG 
POLSKA SP. Z O.O.

ROBERT RUDNICKI - PREZES ZARZĄDU FABRYKA CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” 
SP. Z O.O.

DARIUSZ SAPIŃSKI - PREZES ZARZĄDU GRUPA MLEKOVITA

MARCIN SKOWRON - WICEPREZES SPREDAŻY I MARKETINGU Z.T. 
BIELMAR SP. Z O.O. 

MAREK SYPEK - DYREKTOR GENERALNY, CZŁONEK ZARZĄDU STOCK 
POLSKA SP. Z O.O.

MACIEJ TOMASZEWSKI - PREZES ZARZĄDU THE LORENZ BAHLSEN SNACK-
-WORLD SPÓŁKA Z O.O.

VASSILEN TZANOV - DYREKTOR GENERALNY CEDC INTERNATIONAL SP. 
Z O.O.

JIŘÍ VLASÁK - PREZES ZARZĄDU HOOP POLSKA SP. Z O.O.

TOMASZ WIELGOMAS - WICEPREZES ZARZĄDU DAWTONA SP. Z O.O.

JACEK WOŹNIAK - WŁAŚCICIEL WOSEBA SP. Z O.O.

GRZEGORZ ZYCH - WICEPREZES ZARZĄDU DOBROWOLSCY SP. Z O.O.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA: SPECJAŁ, NASZ SKLEP, LIVIO, RABAT DETAL
10:00 - 18:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
10:00 - 18:00

10:00 - 15:00
10:00 - 15 :00
12:00 - 13:00

CZĘŚĆ TARGOWA PLUS LOSOWANIA NAGRÓD DLA KLIENTÓW
INAUGURACJA OTWARCIA TARGÓW WRAZ Z WRĘCZENIEM ZŁOTYCH MEDALI
WYSTĄPIENIE PREZESA ZARZĄDU SPECJAŁ
CZĘŚĆ KONGRESOWA

CZĘŚĆ TARGOWA
CZĘŚĆ KONGRESOWA
KONCERT ZESPOŁU AKCENT (ZENON MARTYNIUK)

7 LISTOPADA

HARMONOGRAM WYDARZENIA:

8 LISTOPADA

Loteria TARGOMANIA
Podczas dwóch dni Targów obędą się lo-

sowania nagród dla osób posiadających KU-
PONY LOTERYJNE wydawanych podczas 
Targów przez wystawców stoisk handlowych 

Maciej Czerwiński

za realizację zamówień. Losowania przepro-
wadzane będą o godzinie 13:10, 14:10, 15:10, 
15:10, 16:10, 17:10 pierwszego dnia Targów 
oraz 12:10, 13:10, 14:10 drugiego dnia Tar-
gów.

Wśród nagród min.: telewizor LG LED 
55 CALI, laptop HP Pavilion 15-CC502NW, 
konsola XBOX ONE S 1TB + GRY, wieża 
PANASONIC SC-PM250EC-S, smartfon 
SAMSUNG Galaxy J7, smartwatch XIAOMI 
Amazfit Bip, tablet SAMSUNG Galaxy Tab 
E T561 3G, dron GOCLEVER Drone HD 2 
FPV, Rower stacjonarny Kettler Giro S3, Hu-
lajnoga eletryczna Jdbug Es112, Deskorolka 
elektryczna GoBoard 6,5.

Drugiego dnia Targów o godzinie 14:10 
odbędzie się losowanie konsoli SONY Play-
Station 4 Slim 500GB + GRY dla osób posia-
dających KUPONY LOTERYJNE, które opu-
blikowane zostaną w Gazecie Super Nowości 
w terminach: 26, 29 października 2018 r. oraz 
5, 6, 7 listopada 2018 r.

Fundatorami wszystkich nagród są Orga-
nizatorzy Targów.

Nagrody od władz miasta i regionu oraz 
Złote Specjały

Oprócz statuetek ZŁOTY SPECJAŁ dodat-
kowo przyznamy nagrody od Urzędu Mar-
szałkowskiego, Wojewódzkiego oraz Urzędu 
Miasta Rzeszowa dla najlepszych uczestni-
ków targów, którzy zostaną wyłonieni z 240 
firm biorących udział w wydarzeniu.

 XXI Międzynarodowe Targi Biznes 
Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 
2018 to największa na Podkarpaciu impre-
za wystawienniczo-handlowa. Wydarzenie 
odbywa się cyklicznie i co roku gromadzi 
setki producentów z Polski oraz z zagranicy. 
Inicjatywa przyciąga nie tylko największych 
producentów i dystrybutorów artykułów 
spożywczych FMCG oraz HoReCa, ale także 
firmy ubezpieczeniowe, banki, firm działają-
ce w branży turystycznej, hotelarskiej, infor-
matycznej, telekomunikacyjnej,  zajmujące 
się wyposażeniem i aranżacją wnętrz skle-
pów, hurtowni, biur, lokali gastronomicz-
nych. Od kilku edycji wśród wystawców są 
również dealerzy samochodów dostawczych 
i osobowych. Obecność zagranicznych pro-
ducentów nadaje wydarzeniu międzynaro-
dowy charakter i przyciąga corocznie kilka 
tysięcy zwiedzających.

Dwudniowe wydarzenie jest nie tylko 
okazją do zaprezentowania swojej oferty, 
ale również do poznania opinii klientów, 
wymiany doświadczeń, a nawet nawiązania 
współpracy. Na ponad 16 tys. metrów kwa-
dratowych powierzchni wystawienniczej 
zaprezentują się zarówno firmy, dla których 
udział w Targach stał się już tradycją, jak 
również debiutanci. Impreza zorganizowana 
jest z myślą o bezpośrednim nawiązaniu kon-
taktów handlowych z możliwością składania 
zamówień. 

Pierwszy dzień Targów zakończy się kon-
certem gwiazdy wieczoru zespołu Zakopo-
wer, zaś w drugim dniu atrakcji dostarczy 
zespół Akcent – Zenon Martyniuk. 

Złote medale dla najlepszych
Podczas tegorocznych Targów Biznes - 

Żywność- Medycyna - Auto Flota już po 
raz szósty Jury przyzna specjalne certyfikaty  
i „Złote Medale” dla produktów FMCG. Ka-
pituła wybierze 30 produktów, które otrzy-
mają pamiątkowe medale, certyfikaty oraz 
prawo używania znaku na produktach. Za-
wierając umowę targową każdy producent 
może zgłosić nieodpłatnie 2 produkty. Wy-
starczy wypełnić i przesłać formularz wraz ze 
zgłaszanymi produktami. 
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Nowoczesna hala zlokalizowana jest przy 
ulicy Kilińskiego 30c. Obiekt dysponuje po-
wierzchnią sprzedaży 1640 mkw., w tym 
chłodnią o powierzchni 200 mkw.

Specjał od ponad 25 lat konsekwentnie re-
alizuje swoją strategię rozwoju, dzięki której 
osiągnął tak wysoką pozycję na rynku FMCG 
jak obecnie. Najważniejszym celem jaki sta-
wia przed sobą Grupa Kapitałowa Specjał 
jest dynamiczny rozwój w długiej perspek-
tywie czasowej. Firma należy do czołówki 
najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw  
w Polsce. Wyrazem tego jest uruchomienie 
kolejnego oddziału. Tak więc aktualnie Gru-
pa Kapitałowa Specjał prowadzi działalność 
już w 13 oddziałach. 

Szymon Kwaśniewski

RUSZYŁ ODDZIAŁ SPECJAŁ  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
We wrześniu, w Ostrowcu Świętokrzyskim został otwarty kolejny oddział Grupy Kapitałowej Specjał, w którym  
oferujemy możliwość zakupów m.in. w samoobsługowym systemie cash&amp;carry.
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Rozwój na miarę potrzeb
Firma powstała w 2000 roku i począt-

kowo zarządzała szybko rosnącą, ale lo-
kalną, podkarpacką siecią franczyzową 

pod szyldem Nasz Sklep. Jednak w miarę 
rozwoju zarówno rynku jako całości, jak 
i Specjału jako Grupy Kapitałowej ilość 
placówek, dla których franczyzodawcą 

był Nasz Sklep szybko zaczęła rosnąć. 
Wraz z upływem czasu spółka zaczęła też 
różnicować szyldy oferowane franczy-
zobiorcom w taki sposób, aby reagować 

TANIO, SKUTECZNIE I Z ZYSKIEM
Niemal 3670 placówek handlowych liczą sieci, którymi zarządza należąca do Grupy Kapitałowej Specjał spółka Nasz 
Sklep. Jest więc tym samym jednym z największych operatorów detalicznych na polskim rynku.

Sieć Handlowa Rabat Detal istnieje na 
rynku już od ponad 20 lat i działa w kilku 
formatach sklepów. Od czerwca br. nowym 
udziałowcem sieci została PSH „Nasz Sklep” 
S.A. należąca do Grupy Kapitałowej Spe-
cjał. Krzysztof Tokarz, prezes Grupy mówi,  
iż dzięki współpracy opartej na doświad-
czeniach handlowych obie sieci będą mogły 
doskonalić ofertę wsparcia dla franczyzo-
biorców nieustannie dostosowując ją do ro-
snących wymagań rynku. Współpraca strate-
giczna połączona z synergią umocni pozycję 

obu firm w branży FMCG. 
Inwestycja w Rabat Detal jest naturalnym 

kierunkiem rozwoju. Specjał nie zamierza 
zmieniać jej polityki biznesowej polegającej 
na współpracy z bardzo szerokim gronem 
dostawców - producentów, dystrybutorów. 
Nadrzędnym celem Specjał jest wzmacnianie 
detalistów franczyzobiorców. Współpraca 
Rabatu i Specjału oznacza zatem wzajemne 
zwiększenie potencjału zakupowego w rela-
cjach z producentami, w kontekście dostaw 
poszczególnych grup towarowych. - Obroty 

w sieciach Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal 
po połączeniu to ponad 10 mld zł. Naszym 
core businessem jest franczyza. Jesteśmy 
zainteresowani bardzo mocnym rozwojem  
w tym obszarze. Na koniec tego roku bę-
dziemy mieć ponad 6500 sklepów w ramach 
spółek Nasz Sklep i Livio. 1200 sklepów Ra-
batu daje łącznie około 7700 placówek han-
dlowych – mówi Krzysztof Tokarz Prezes 
Zarządu GK Specjał.

Maciej Czerwiński

NASZ SKLEP ZAKUPIŁ PAKIET 
WIĘKSZOŚCIOWY W SIECI RABAT DETAL
Nasz Sklep wykupił udziały większościowe w firmie Rabat Detal, czyli pakiet 
ponad 50 proc. Umowa została podpisana 11 czerwca.
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na zmieniające się ich potrzeby i oczeki-
wania dyktowane także warunkami ryn-
kowymi.  W efekcie w dniu dzisiejszym  
w ramach spółki Nasz Sklep działa blisko 
3700 placówek handlowych pod cztere-
ma podstawowymi szyldami: Nasz Sklep,   
Nasz Sklep Express, Delikatesy Sezam  
i Delikatesy Premium. Jan Sałata, dyrek-
tor generalny firmy podkreśla, że w ostat-
nich latach sieci te notowały łączny ilo-
ściowy wzrost netto po kilkaset sklepów 
rocznie, jedynie w 2017 r. dynamika ta 
była niższa, co spowodowane było głów-
nie likwidacją działalności w formacie 
najmniejszych placówek.  - Nie przeszko-
dziło to jednak we wzroście dynamiki ob-
rotów z własną dystrybucją, która urosła 
o kolejne 12 proc. Jesteśmy bardzo zado-
woleni z rozwoju sklepów  pod szyldem 
Delikatesy Premium, których obecnie jest 
373  i wzrost przekracza zakładanie plany  
- dodaje dyrektor Sałata.

Z oferty franczyzowej Naszego Sklepu 
skorzystać mogą detaliści o bardzo róż-
nych oczekiwaniach. Delikatesy Premium 
i Delikatesy Sezam to samoobsługowe 
sklepy o powierzchni powyżej 100 mkw. 
posiadające w swojej ofercie wszystkie 
stoiska ze świeżą żywnością, stoisko al-
koholowe, a także posiadające możliwość 
podpięcia pod centralny system informa-
tyczny. W procesie remodelingu sklepy 
te są wyposażane w odpowiedniej jako-
ści meble i urządzenia sklepowe, towary 
układane są wg przygotowanych plano-
gramów przez odpowiednio wykwalifi-
kowaną kadrę. Szyldy  używane są  za-
miennie w przypadku dużego nasycenia 
placówkami pod jednym z nich w danym 
regionie . Dla każdego szyldu przygoto-
wywane są oddzielne akcje promocyjne.

Natomiast sieci Nasz Sklep i Nasz Sklep 
Express to sklepy o powierzchni powyżej 
50 mkw. zarówno samoobsługowe, jak 
i  ladowe,  specjalizujące się w sprzeda-
ży wyrobów alkoholowych, papierosów, 
przekąsek, napojów i towarów impul-
sowych. To także tzw. sklepy za rogiem,  
w których klienci szybko i sprawnie mogą 
zrobić podstawowe zakupy.  Szyldy zaś 
używane są w  zależności od  twardo-
ści umowy i  związanych z tym korzyści  
i obowiązków.  

Może, ale nie musi...
Sieci pod szyldami spółki Nasz Sklep 

charakteryzują się, w odróżnieniu od 
większości sieci franczyzowych, tym,  
iż pozostawiają detalistom bardzo szero-
kie możliwości samodzielnego kształto-
wania ich polityki i strategii biznesowej. 
Aby sklep mógł współpracować z siecią 
niezależnie od szyldu musi posiadać 
płynność finansową oraz chęć współ-
działania w zakresie akcji promocyjnych 

dedykowanych do poszczególnych rodza-
jów sklepu. Koszt uczestnictwa w sieci 
niezależnie od szyldu wynosi tylko 20 zł 
miesięcznie. Aby sklep mógł działać pod 
szyldem Delikatesy Premium lub Sezam 
musi ponieść koszty dostosowania pla-
cówki do wymogów sieci. Proces ten nad-
zorowany jest przez dział wdrożeń firmy, 
który przygotowuje projekt remodelingu 
sklepu i przedstawia franczyzobiorcy wy-
cenę.  Po stronie franczyzobiorcy są kosz-
ty dostosowania sklepu do standardów 
sieci, natomiast firma zapewnia przygo-
towanie projektu, wyceny, pomoc w uło-
żeniu towarów wg przygotowanych pla-
nogramów . Przygotowuje także otwarcie 
sklepu, niesie pomoc informatyczną oraz 
przeprowadza szkolenie załogi. Franczy-
zobiorca może też skorzystać ze wsparcia 

w pozyskaniu finansowania na zakup wy-
posażenia sklepu. 

Więcej korzyści
W zależności od zawartej umowy każ-

demu uczestnikowi sieci wypłacane jest 
retro uzależnione  od wykonania targetu 
i stopnia realizacji tej umowy. Oczywiście 
najwięcej obowiązków, jak i korzyści mają 
franczyzobiorcy prowadzący sklepy pod 
szyldami Delikatesy Premium i Delikate-
sy Sezam.  Aby otrzymać maksimum ko-
rzyści sklep musi zrealizować uzgodnio-
ny wspólnie target, zrealizować warunki 
umów z producentami czy dostawcami. 
Każdy uczestnik sieci może mieć dostęp 
do szkoleń e-learningowych i możliwość 
korzystania z planogramów dedykowa-
nych odpowiednim kategoriom sklepów.  
Każda placówka, która chce przeprowa-
dzić proces remodelingu  może skorzy-
stać z usług działu wdrożeń spółki, który 
przygotuje projekt,  omawia go z partne-
rem i wprowadza w życie.

Oferta dla każdego
Jan Sałata podkreśla, że firma ma przy-

gotowane oferty dla każdego rodzaju 
sklepu do 1000 mkw. To właściciel pla-
cówki okresla, na jaki rodzaj współpracy 
się decyduje i jakie z tej współpracy bę-
dzie miał korzyści. Detalista decydując 
się na współpracę z Naszym Sklepem  ma 
do dyspozycji  dużego partnera hurtowe-
go działającego na terenie prawie całej 
Polski, kilkaset umów zarówno z produ-
centami, jak i dostawcami z wynegocjo-
wanymi warunkami współpracy i bonu-
sami retro. - Każdy sklep ma zapewnioną 
obsługę poprzez dedykowanego koordy-
natora, dostęp do szerokiej wiedzy spe-
cjalistycznej zarówno przez e-lerning jak  
i dedykowanych specjalistów od aranżacji 
powierzchni handlowej , obsługi stoisk 
świeżych czy pomoc w zakresie rozwią-
zań informatycznych – dodaje dyrektor 
Sałata.

Spółka Nasz Sklep nie zapomina także 
o konsumentach, bez których sukces żad-
nej placówki handlowej nie byłby prze-
cież możliwy. Klienci mają do dyspozycji 
program lojalnościowy, który z powodze-
niem działa prawie od początku istnienia 
sieci pod nazwą Super Profit. W progra-
mie tym za zrealizowane zakupy klient 
otrzymuje punkty, które wymienia na na-
grody gwarantowane. W ostatnim roku za 
dokonane zakupy klienci sieci otrzymali 
nagrody za ponad 1 mln zł .  Dwa razy 
w roku przygotowywana jest loteria pro-
mocyjna, w której za zakup produktów 
promowanych w danym miesiącu można 
wylosować wartościowe nagrody, m.in. 
wycieczki, ekspresy do kawy, rowery czy 
tysiące drobniejszych upominków.

To także sklepy własne
Obecnie pod szyldem Nasz Sklep dzia-

ła 1680 placówek franczyzowych, zaś 
jako Nasz Sklep Express  prawie 1520. 
Jako Delikatesy Sezam funkcjonuje 46 
sklepów, zaś 373 to Delikatesy Premium. 
Poza tym firma ma 64 sklepy własne dzia-
łające pod  wszystkimi szyldami oraz pod 
szyldem Aligator.  Dyrektor Jan Sałata 
podkreśla, że sklepy własne to przede 
wszystkim możliwość sprawdzenia róż-
nych rozwiązań w praktyce. Dzięki temu  
spółka pozyskuje praktyczną wiedzę, ja-
kie problemy mogą spotkać franczyzo-
biorcę, jak je rozwiązać i co robić, aby im 
zapobiec.  Sklepy te odgrywają również 
bardzo dużą rolę w procesie negocjacji 
warunków handlowych, ponieważ w tych 
placówkach można najszybciej sprawdzić 
efektywność  uzgodnionych z producen-
tem ustaleń.

Witold Nartowski

Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz-Sklep
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Sklepy Aligator realizują obroty w wysokości 60 - 120 tys. złotych każdy. Sieć posiada 21 
placówek, w tym 9 własnych i 12 ajencyjnych. Sklepy te posiadają w ofercie głównie alko-
hole, papierosy, przekąski, produkty świeże, owoce i warzywa. Placówki Aligator działają  
w bardzo dobrych lokalizacjach i mają spory potencjał. Nasz Sklep liczy na szybkie efek-
ty wzrostu sprzedaży w tych jednostkach handlowych. Sklepy będą zarządzane przez Dział 
Sklepów Własnych Nasz Sklep, natomiast szyld placówek, na tą chwilę, nie ulega zmianie.  
W planach jest poszerzenie asortymentu szczególnie o pozycje sprawdzone w sklepach wła-
snych Naszego Sklepu - ich zaimplementowanie znacząco przyczyni się do wzrostu obrotów w 
tych placówkach. Sprzyjać temu będzie fakt, iż w sieci sklepów własnych działa ośmiu manage-
rów regionu. Cały detal zrzeszony w sieciach Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal po połączeniu 
to ponad 10 mld zł obrotu.

Maciej Czerwiński

NASZ SKLEP WŁAŚCICIELEM SIECI ALIGATOR
W ostatnich miesiącach została sfinalizowana transakcja dotycząca zakupu sieci sklepów Aligator działających głów-
nie na terenie województwa dolnośląskiego. PSH „Nasz Sklep” S.A. stała się 100% udziałowcem sieci.

Wyniki finansowe firm brane pod uwagę w rankingu obejmują rok 2017. 500 największych 
firm zwiększyło sumę swoich przychodów o niemal 5,1 proc. To wynik sporo wyższy niż  
w poprzednich edycjach Listy 500. Średnia dynamika zmiany przychodów w 2017 r. w stosun-
ku do 2016  była jeszcze wyższa i wyniosła niemal 13 proc. Wysoka lokata w gronie najbardziej 
efektywnych i stabilnych przedsiębiorstw w Polsce i kolejny ruch w górę potwierdzają solidną 
kondycję GK Specjał, jej dynamiczny rozwój i potencjał do dalszego wzrostu.

Magdalena Bonecka-Sowa

SPECJAŁ ZNÓW AWANSUJE NA 
LIŚCIE 500 „RZECZPOSPOLITEJ”
„Rzeczpospolita” już po raz 20. przygotowała zestawienie największych firm 
w kraju. W jubileuszowej edycji Listy 500 nie mogło zabraknąć Grupy Kapi-
tałowej Specjał, która awansowała, w stosunku do zeszłorocznej edycji, z 29 
na 27 miejsce w rankingu. 

LISTA 500 NAJW
IĘKSZE FIRMY RZECZPOSPOLITEJ
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1 1 Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK, Płock SG) 140 1920 95 364 000 19,87 b.d. 98 367 000 8 657 000 8 717 000 1 544 000 7 173 000 11 078 000 4 602 000 20 262 2 391 000 20,37 11,82
2 2 Jeronimo Martins Polska SA, Kostrzyn 500 5212 48 166 199 10,69 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1 557 159 59 882 b.d. — —
3 3 PGNiG SA GK, Warszawa SG) 140 3523 35 857 000 8,02 7,21 b.d. 3 910 000 3 922 000 1 001 000 2 921 000 6 579 000 3 162 000 24 694 2 696 000 8,69 6,06
4 5 PZU SA GK, Warszawa 145 6512 31 349 000 32,11 0,00 b.d. b.d. 5 526 000 1 293 000 4 233 000 — 760 000 43 310 3 471 000 11,26 1,33
5 7 Grupa Lotos SA GK, Gdańsk SG) 145 1920 24 185 600 15,55 21,10 24 699 100 2 228 500 2 447 700 775 900 1 671 800 3 072 800 1 444 600 4 849 736 200 15,61 7,90
6 6 Eurocash SA GK, Poznań SG) 540 4690 23 271 078 9,67 0,00 b.d. 177 395 134 714 49 872 84 841 360 712 335 706 17 478 1 024 008 8,24 1,42
7 4 PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA, Warszawa SG) 140 3514 23 100 000 -17,77 0,00 23 694 000 3 620 000 3 290 000 623 000 2 667 000 7 650 000 6 071 000 41 231 3 874 000 5,75 3,70
8 8 KGHM Polska Miedź SA GK, Lubin SG) 145 0729 20 358 000 6,27 72,62 b.d. 1 279 000 2 299 000 774 000 1 525 000 2 963 000 2 796 000 33 366 4 956 000 8,57 4,47
9 9 Tauron Polska Energia SA GK, Katowice SG) 145 3514 17 416 029 -1,31 1,47 b.d. 1 806 271 1 757 652 374 706 1 382 946 3 499 739 3 561 758 25 020 2 500 100 7,65 3,86
10 15 Orlen Paliwa sp. z o.o., Widełka 240 4671 17 192 400 44,57 0,20 17 212 599 48 929 60 279 11 281 48 998 68 870 15 474 361 37 929 20,05 3,28
11 11 Cinkciarz.pl sp. z o.o., Zielona Góra 400 6499 17 030 978 19,24 0,00 b.d. 3 865 3 369 0 3 369 5 364 1 392 218 24 105 5,30 1,63
12 14 Volkswagen Poznań sp. z o.o., Poznań 500 2910 16 161 395 29,32 95,62 16 511 621 477 765 536 272 84 936 451 336 1 074 669 517 061 8 020 1 205 435 12,34 6,14
13 12 Lidl sp. z o.o. sp.k., Tarnowo Podgórne 500 4711 16 000 000 14,29 14,38 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 17 000 b.d. — —
14 13 PKO BP SA GK, Warszawa SG) 145 6419 14 837 000 9,55 0,00 b.d. 12 563 000 4 249 000 1 140 000 3 104 000 — b.d. 28 443 2 974 000 8,56 1,05
15 10 FCA Poland SA, Bielsko-Biała 500 2910 14 382 606 0,19 85,08 14 424 518 405 714 385 734 74 991 310 743 1 012 765 184 530 2 835 b.d. 8,19 4,87
16 18 Enea SA GK, Poznań SG) 145 3511 11 661 269 1,29 0,00 11 687 723 1 487 730 1 466 567 301 676 1 164 891 2 682 270 4 186 900 16 100 b.d. 8,32 4,11
17 21 PSH Lewiatan GK, Włocławek 400 7740 11 500 000 10,32 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
18 17 Orange Polska SA GK, Warszawa SG) 540 6110 11 381 000 -1,36 3,58 b.d. 229 000 -75 000 -15 000 -60 000 2 801 000 1 933 000 14 928 1 690 000 -0,60 -0,26
19 26 BP Europa SE, Kraków 1) 500 4671 11 009 763 0,25 1,69 11 693 860 421 594 433 785 33 911 399 874 541 288 137 564 310 77 395 30,70 7,93
20 28 Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Poznań 2) 500 4511 10 800 000 13,68 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
21 19 Tesco (Polska) sp. z o.o., Kraków 500 4729 10 600 000 -2,14 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
22 23 Energa SA GK, Gdańsk SG) 140 3514 10 534 000 3,47 b.d. 10 740 000 1 210 000 1 002 000 213 000 789 000 2 183 000 1 280 000 8 820 807 000 8,39 3,75
23 25 Auchan Polska sp. z o.o., Piaseczno 500 4711 10 212 000 1,32 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
24 24 Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k., Wrocław 500 4711 10 100 000 0,00 b.d. b.d. b.d. b.d. 50 000 b.d. b.d. 450 000 b.d. b.d. — —
25 27 Cyfrowy Polsat SA GK, Warszawa SG) 450 6020 9 828 600 1,02 0,00 b.d. 1 834 000 1 335 000 389 800 945 200 3 617 000 739 100 4 802 553 100 7,80 3,41
26 31 PGL Lasy Państwowe, Warszawa 100 0210 9 716 277 7,16 4,14 10 108 946 418 789 448 515 16 060 432 455 844 224 662 160 26 186 3 068 781 5,35 3,84
27 29 PPHU Specjał sp. z o.o. GK, Warszawa 400 4639 9 701 799 5,56 0,10 b.d. 18 021 19 479 2 962 16 516 28 566 7 149 3 819 125 129 8,51 3,42
28 32 Carrefour Polska, Warszawa 500 4711 9 683 400 34,79 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
29 33 Grupa Azoty SA GK, Tarnów SG) 145 2015 9 617 495 7,39 44,94 9 699 802 597 214 576 405 87 579 488 826 1 183 874 1 023 321 14 373 1 399 447 6,57 4,16
30 34 Bank Zachodni WBK SA GK, Wrocław SG) 540 6512 9 132 937 6,87 0,00 b.d. 7 613 072 3 335 221 816 707 2 518 514 — 240 121 14 553 1 293 085 10,79 1,65
31 35 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Konstancin-Jeziorna 100 3512 8 886 789 9,11 1,68 9 008 390 610 202 651 566 120 614 530 952 1 230 889 1 453 973 2 089 359 989 3,77 2,72
32 43 Jastrzębska Sp. Węglowa SA GK, Jastrzębie-Zdrój SG) 140 0510 8 877 200 31,88 48,82 10 623 100 3 116 500 3 123 600 580 300 2 543 300 3 941 200 1 022 700 26 465 3 213 800 38,41 21,04
33 38 Bank Pekao SA GK, Warszawa SG) 400 6419 8 558 820 -0,94 0,00 b.d. 7 201 082 3 153 031 677 323 2 475 708 — b.d. 17 339 1 950 302 10,64 1,33
34 36 AB SA GK, Magnice 7); SG) 400 4690 8 481 070 4,24 b.d. 8 500 263 97 549 81 392 16 827 64 565 114 923 8 051 1 130 71 042 9,16 2,79
35 54 LG Electronics Mława sp. z o.o., Mława 500 2640 8 432 249 41,83 98,90 8 437 482 135 023 21 675 b.d. 26 977 222 175 99 018 1 870 78 101 2,10 0,92
36 Polska Grupa Górnicza SA GK, Katowice 100 0510 8 238 086 115,21 0,00 8 373 551 289 480 158 834 67 157 91 677 2 007 423 1 697 638 40 171 3 803 420 2,71 0,84
37 37 Asseco Poland SA GK, Rzeszów SG) 400 6201 7 830 500 -1,28 0,00 8 380 800 584 800 776 500 122 000 616 800 921 900 224 500 24 053 3 871 200 5,69 4,00
38 40 Rossmann SD Polska sp. z o.o., Łódź 500 4775 7 706 003 9,06 b.d. b.d. b.d. b.d. 208 298 b.d. b.d. b.d. 14 338 b.d. — —

39 39 Neuca SA GK, Toruń  SG) 450 4646 7 485 234 5,77 0,69 7 509 544 121 747 123 728 29 668 94 060 154 628 76 377 3 986 252 220 14,43 3,23

40 45 Żabka Polska sp. z o.o., Poznań 450 7010 7 200 000 10,77 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
41 44 Grupa Muszkieterów, Tarnowo Podgórne 540 4719 7 080 000 8,59 0,00 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 13 700 b.d. — —
42 52 LPP SA GK, Gdańsk SG) 450 4771 7 029 425 16,79 0,62 b.d. 578 434 563 671 122 897 440 851 871 863 441 000 16 408 581 109 18,04 10,48
43 70 Inter Cars SA GK, Warszawa SG) 400 4531 6 908 365 15,65 0,00 6 942 368 294 464 262 456 46 028 216 428 359 984 93 325 3 097 234 119 13,39 6,36
44 71 Synthos SA GK, Oświęcim 2) 450 2416 6 900 000 45,11 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
45 41 Polkomtel sp. z o.o. GK, Warszawa 400 6110 6 820 000 0,16 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
46 53 Shell Polska sp. z o.o, Warszawa 500 4730 6 754 380 12,46 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 3 250 b.d. — —
47 48 Makro Cash and Carry SA, Warszawa 8) 500 4634 6 670 844 -3,69 b.d. 6 725 461 -24 330 b.d. b.d. b.d. 22 160 b.d. b.d. 369 059 — —
48 50 P4 sp. z o.o., Warszawa 500 6120 6 669 859 9,03 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. — —
49 60 Grupa Warta, Warszawa 500 6603 6 574 678 20,25 0,00 b.d. 368 890 424 288 95 862 328 426 — b.d. b.d. b.d. 15,11 2,66
50 47 Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Polkowice 500 2910 6 546 959 2,75 81,66 6 611 820 165 254 161 557 -16 713 178 270 264 521 103 191 1 247 168 116 19,91 10,87

SUMA PIERWSZEJ 50 719 800 286 12,85 17,71 329 951 948 62 545 954 51 372 990 11 713 642 39 880 323 61 357 807 40 887 768 600 003 49 856 191 11,17 4,61 
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Po raz pierwszy w ramach rankingu sieci 
detalicznych Kondej Marketing przepro-
wadził oddzielną klasyfikację polskich grup 
handlowych. Andrzej Kondej, prezes Kon-
dej Marketing tłumaczy, iż przy tworzeniu 
rankingu przyjęte zostały dosyć restrykcyjne 
kryteria określenia „polskości”. Brany był pod 
uwagę dominujący kapitał krajowy, zarówno 
w odniesieniu do sklepów, jak i organiza-
torów poszczególnych sieci. Jak podkreśla 
twórca rankingu, nie ma wątpliwości, że pod 
względem jakości działalności handlowej do-
równują one w pełni placówkom należącym 
do zagranicznych korporacji.

Wśród najlepszej dziesiątki polskich grup 
handlowych nie mogło zabraknąć zarządza-
nej przez Grupę Specjał firmy Nasz Sklep, 
która uplasowała się w połowie zestawienia 
zajmując piątą pozycję. Sieć, mimo rosnącej 
konkurencji i stopniowego nasycenia rynku, 
nadal wykazuje wysoką dynamikę rozwojo-
wą. Posiada atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę 
zarówno dla właścicieli małych, jak i więk-
szych sklepów spożywczych, a jednocześnie 
prowadzi formaty w miękkiej i twardej fran-
czyzie. Jak dotąd saldo jest dodatnie – więcej 

W piątek 17.08. rozpoczęły się eliminacje do Mistrzostw Polski Teamów BAM (Board  
a Match) rozgrywane w cyklu Grand Prix Polski Teamów. Na starcie stanęło 37 teamów (rekor-
dowa frekwencja w odniesieniu do lat ubiegłych), a każdy z nich był reprezentowany, zgodnie 
z Regulaminem Zawodów, przez 4-6 zawodników. 

Równolegle z finałem teamów rozgrywany był Ogólnopolski Turniej Par o Puchary Senatora 
RP prof. Aleksandra Bobko, w którym udział wzięło 56 par.

W niedzielę odbył się Ogólnopolski Turniej Par o Puchar Prezydenta Rzeszowa, wchodzący 
w skład największego cyklu Grand Prix Polski Par. Na starcie stanęło 125 par, a wśród nich 
obecni byli zawodnicy z Białorusi, Hiszpanii, Litwy, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

Paweł Głuszczyk

sklepów przybywa niż ubywa. Wyniki sieci na koniec 2017 to:  43 sklepy własne i 3483 placów-
ki franczyzowe, które wygenerowały 5,6 mld zł obrotu.

Magdalena Bonecka-Sowa

Źródło: Kondej Marketing

NASZ SKLEP WYSOKO W RANKINGU TOP 10 
POLSKICH SIECI HANDLOWYCH

SPECJAŁ PO RAZ KOLEJNY SPONSOREM 
PODKARPACKIEGO MITYNGU BRYDŻOWEGO

Firma Kondej Marketing przygotowała ranking Top 10 najlepszych polskich sieci handlowych, czyli działających na 
bazie polskiego kapitału. Wśród  nich na piątej pozycji znalazła się, należąca do Grupy Kapitałowej Specjał, PSH Nasz 
Sklep.

Wydarzenie organizowane przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża 
Sportowego (PWZBS) po raz kolejny zostało wsparte finansowo przez firmę 
Specjal. Zawody odbyły się 17-19 sierpnia 2018 r. w Hotelu Prezydenckim  
w Rzeszowie.

RANKING TOP 10 NAJLEPSZYCH POLSKICH SIECI HANDLOWYCH
Pozycja

(poprzednia
pozycja)

Nazwa sieci Nazwa operatora Format

Dino Polska S.A. supermarkety 74,08 75,50

Piotr i Paweł S.A. supermarkety 75,39 72,12

Polmarket Sp. z o.o. supermarkety 70,42 71,33

Stokrotka Sp. z o.o. supermarkety 70,52 70,24

Chata Polska S.A. sklepy małoformatowe 66,35 66,92

Polska Grupa Supermarketów Sp. z o.o. sklepy małoformatowe 66,69 66,88

Grupa Chorten Sp. z o.o. sklepy małoformatowe 65,66 66,16

P.H.U. Topaz Zbigniew Paczóski supermarkety 64,91 66,07

Gzella Poland Sp. z o.o. Sp. k. sklepy małoformatowe 66,27 65,54

Dino

Piotr i Paweł

Polmarket

Stokrotka

Chata Polska

Top Market

Chorten

Topaz

Gzella

Nasz Sklep

1 (2)

2 (1)

3 (4)

4 (3)

6 (7)

7 (6)

8 (9)

9 (11)

10 (8)

5 (5) Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep S.A. sklepy małoformatowe 68,04 67,90 =

Ocena
ogólna

08.2017

Ocena
ogólna

01.2018
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Było to kolejne, udane wydarzenie han-
dlowe. Pomimo poczucia, iż jesień zbliża 
się nieubłaganie aura sprzyjała spotkaniom 
biznesowym, handlowaniu i wspólnej zaba-
wie. Klienci tego dnia mogli skorzystać ze 
specjalnie na tę okazję przygotowanej oferty 
handlowej wystawców. Niewątpliwą zachętą 
do zawierania transakcji były atrakcyjne pro-
mocje i  wysokie upusty. Pojawiły się także 
nowości. Zaplanowano również smaczne de-
gustacje i pokazy kulinarne w plenerze.

Tego dnia nie zapomniano także o naj-
młodszych odwiedzających. Z myślą o nich 
na terenach zielonych obiektu przygotowano 
Piknik Rodziny. Michał Samborski, profe-
sjonalny animator, bawił dzieci i zaskakiwał 
swoimi pomysłami.  Dzieciaki mogły jeszcze 
przed rozpoczęciem prawdziwego sezonu 
szkolnego poszaleć na dmuchanych zabaw-
kach i  spróbować aquazorbingu. Na milusiń-
skich czekał także smakowity poczęstunek, 
który stanowił miłą przerwę w zabawie.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  
w organizację Dnia Handlowca, w tym rów-
nież wystawcom, a przede wszystkim od-
wiedzającym. Bo to z myślą o nich i dla nich 
organizujemy tego typu wydarzenia. Obec-
ność dzieci sprawiła, iż temu wydarzeniu 
handlowemu towarzyszyła miła, rodzinna 
atmosfera. Zapraszamy na kolejną edycję  
w przyszłym roku.

Magdalena Bonecka-Sowa

JESIENNA EDYCJA DNIA HANDLOWCA
7 września w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie w trakcie organizowanego już po raz szósty Dnia Handlowca poże-
gnaliśmy  odchodzące lato w miłej, rodzinnej atmosferze, której sprzyjał piknik dla rodzin pracowników i klientów 
rzeszowskiego oddziału Specjał oraz sieci franczyzowej Nasz Sklep.

10 LAT MINĘŁO……
Krakowski oddział GK Specjał utworzony został w 2008 roku w oparciu  
o zakupione przez Grupę firmy Sekpol i Polamo. Możliwe stało się wówczas 
zaoferowanie kompleksowej obsługi handlowej małopolskim klientom, zaś 
Specjał stał się w tym regionie wiodącym dostawcą.

JUBILEUSZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU SPECJAŁU

Grupa Kapitałowa Specjał to stabilna i dy-
namicznie rozwijająca się firma ze 100 proc. 
polskim kapitałem. W Krakowie dysponuje 
nowoczesnym zapleczem magazynowo-logi-
stycznym. Obsługuje całe województwo ma-
łopolskie, w tym od niedawna także region 
nowosądecki.  Klientom zapewnia możli-
wość składanie zamówień poprzez platformę 
e-Hurtownia. 

Z okazji 10 lecia  oddział przygotował 
dla swoich klientów specjalny, dwuczęścio-
wy  katalog. Część pierwsza została wydana  
w czerwcu, zaś z części drugiej można korzy-
stać we wrześniu. Korzystne rabaty i atrak-
cyjne pakiety przypadły klientom do gustu  
i zaowocowały satysfakcjonującą współpra-
cą. Już od pierwszych dni trwania katalogów 

zanotowano wyraźne ożywienie sprzedaży.
Podsumowaniem katalogów będzie uro-

czysta konferencja. Wydarzenie to będzie 
okazją do oceny udanego okresu dziesięcio-
letniej działalności oddziału i rozmów o dal-
szych planach na przyszłość.

Monika Kipiel
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Uczestnicy wyjazdu, po wylądowaniu  
w Maladze, rozpoczęli zwiedzanie od space-
ru po przepięknej  starówce. Później grupa 
udała się do miejscowości Almunecar do baj-
kowo położonego na skalnym klifie hotelu. 
Wieczorem na wszystkich czekała powital-
na kolacja, która była miłym zakończeniem 
pierwszego dnia wyjazdu. 

Kolejny dzień, a przynajmniej większą jego 
część,  uczestnicy poświęcili tematom stricte 
biznesowym, które omawiane były podczas 
spotkania konferencyjnego.  Podsumowa-
no m.in.  wyniki sprzedażowe zakończone-
go programu, przedstawiono producentów 
uczestniczących w katalogu oraz wskazano 
tych, który zanotowali najwyższy wzrost 
sprzedaży w czasie trwania programu.  Tra-
dycyjnie laureatom wręczone zostały wyróż-
nienia. Przypomniano także zasady aktualnie 
obowiązującego programu lojalnościowego 
-  Bajeczna Podróż. Zaprezentowane zosta-
ły również ostatnie nagrody i wyróżnienia 
przyznane GK Specjał. Omówiono najlepiej 
sprzedające się produkty w ramach poszcze-
gólnych kategorii marki własnej oraz przed-
stawiono nowości. 

Po tym intensywnym dniu całej grupie na-
leżał się solidny relaks. Wystarczyło kilka dni, 
aby uczestnicy konferencji mogli przekonać 
się jak bardzo niezwykłym, wyjątkowym  
i niesamowicie interesującym turystycznie 
regionem jest Andaluzja. 

Miasto nad przepaścią 
Ronda to niezwykłe miasto usytuowane na 

urwisku skalnym. Uczestnicy wyjazdu konfe-
rencyjnego mogli je podziwiać już trzeciego 
dnia pobytu. Granice miasta sięgają samej 
krawędzi klifu.  Stąd rozpościera się niesa-
mowity widok na okolicę. Takich widoków 
nie zapomina się do końca życia. 

Kto nie widział Grenady - ten nic nie wi-
dział!

Tak mówią Hiszpanie o tym niesamowi-
tym mieście. Ci z uczestników konferen-

cji, którzy piątego dnia pobytu w Andaluzji 
wzieli udział w wycieczce do Grenady na 
pewno mogą potwierdzić  te słowa. To leżąca  
u podnóża gór Sierra Nevada perła Andaluzji. 
Symbol odległych czasów i świetności daw-
nej Hiszpanii, w której od XII do XV wieku 
Grenada była stolicą ostatniego państwa mu-
zułmańskiego. Słynie z pięknego położenia, 
licznych zabytków oraz bajecznych krajobra-
zów. Najcenniejszym zabytkiem Grenady jest 
dominujący nad miastem monumentalny 
warowny zespół pałacowy Alhambra.

Nerja i jaskinie 
Uczestnicy konferencji ładowali baterie 

przed powrotem do kraju w znanej i popu-
larnej w Andaluzji miejscowości Nerja usy-
tuowanej na słonecznym wybrzeżu Costa del 
Sol. Urzeka ona krystalicznie czystą wodą, 
malutkimi, urokliwymi plażami schowanymi 
wśród skał oraz subtropikalnym klimatem. 
Do dziś udało się jej zachować niepowta-
rzalny styl oraz atmosferę tradycyjnych hisz-
pańskich miast. Zabytkowe centrum miasta 
wypełniają wąskie, kręte uliczki z białymi 
domami i balkonami ozdobionymi kwiatami. 
Główną atrakcją jest słynny Balkon Europy, 
czyli malowniczo usytuowany w głębi mo-
rza skalisty przylądek z imponującym wido-
kiem na morze i krajobrazy górskie w głębi 
wybrzeża. Nerja znana jest także z prehisto-
rycznego kompleksu jaskiń. W ich wnętrzu 
podziwiać można stalaktyty, stalagmity i ko-
lorowe nacieki, które zostały efektownie pod-
świetlone. Mieści się tu jeden z największych 
stalagmitów świata, mierzący 60 metrów. 

Konferencja Specjału w Andaluzji jak za-
wsze umożliwiła omówienie wielu tematów 
handlowych z kontrahentami, ale także po-
zwoliła na większą otwartość w kontaktach 
z klientami bez zawężania ich do rozmów 
wyłącznie biznesowych, co zawsze owocuje 
na przyszłość  lepszą  i łatwiejszą współpracą 
oraz korzyściami dla każdej ze stron.

Magdalena Bonecka-Sowa

ODKRYWAMY SKARBY ANDALUZJI
Wyjazd do Andaluzji po raz kolejny pokazał, jak można połączyć bizneso-
wą tematykę konferencji z poznawaniem najbardziej niezwykłych zakątków 
świata. Wspólnie z GK Specjał w konferencji uczestniczyło blisko 50 klientów. 

KONFERENCJE LAUREATÓW PROGRAMU SKARBY KARAIBÓW
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PORTALSPOZYWCZY.PL 
– CZERWIEC 2018
10 najlepszych polskich sieci handlowych  - pod 

takim tytułem ukazał się artykuł informacyjny  
w serwisie portalspozywczy.pl.  W materiale omó-
wiono wyniki Rankingu Sieci Detalicznych prze-
prowadzonego przez Kondej Marketing, który po 
raz pierwszy przeprowadził oddzielną klasyfikację 
polskich grup handlowych. Andrzej Kondej, pre-
zes Kondej Marketing tłumaczy, iż przy tworzeniu 
rankingu przyjęte zostały dosyć restrykcyjne kry-
teria określenia „polskości”. Brany był pod uwagę 
dominujący kapitał krajowy, zarówno w odniesie-
niu do sklepów, jak i organizatorów poszczegól-
nych sieci. Jak podkreśla twórca rankingu, nie ma 
wątpliwości, że pod względem jakości działalności 
handlowej, dorównują one w pełni placówkom na-
leżącym do zagranicznych korporacji. Jak czytamy 
w artykule wśród najlepszej dziesiątki polskich 
grup handlowych znalazła się zarządzana przez 
Grupę Specjał, PSH Nasz Sklep, która uplasowała 
się w połowie zestawienia zajmując piątą pozycję.

DLAHANDLU.PL – CZERWIEC 2018
W serwisie dlahandlu.pl czytamy iż, jak poin-

formował w wywiadzie do kwartalnika prezes GK 
Specjał Krzysztof Tokarz,  w pierwszym kwartale 
2018 roku Grupa zanotowała wzrost sprzedaży  
o 15 proc. oraz poprawę rentowności. Jego zda-
niem, wzrost byłby wyższy, jednak hamuje go nie-
dobór pracowników, który jest odczuwalny pomi-
mo wzrostu płac w ubiegłym roku. Jak informuje 
prezes, spółka stawia obecnie głównie na rozwój 
organiczny, ale nie wyklucza kolejnych przejęć.

PORTALSPOZYWCZY.PL 
– CZERWIEC 2018
W serwisie portalspozywczy.pl, powołując  

się na dane zamieszczone w kwartalniku GK Spe-
cjał, opublikowano informację, iż od początku 
tego roku sieć Livio powiększyła się o 67 sklepów, 
a 2017 rok zamknęła obrotem w wysokości około 
2,8 mld zł. - Planujemy dalszy wzrost ilości skle-
pów, ale z naciskiem na sklepy o powierzchni po-
wyżej 100 mkw. i dalsze tzw. „utwardzanie” fran-
czyzy. Wprawdzie nakłada ona większe obowiązki 
na franczyzobiorcę, ale daje mu również wyższe 
wynagrodzenia, co wpisuje się w naszą politykę 
poprawy rentowności i stabilizacji finansowej skle-
pów naszej sieci – dodaje firma.

PORADNIK HANDLOWCA 
– CZERWIEC 2018
Na łamach czerwcowego wydania Horadnika 

Handlowca, a także w serwisie internetowym tego 
miesięcznika opisano jubileuszową 20. Galę „Po-
radnika Handlowca” oraz opublikowano fotorela-
cję z tego wydarzenia. W trakcie gali hucznie ob-
chodzono jubileusz 25-lecia działalności na rynku 
prasy handlowej tego zasłużonego tytułu. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się Marek Wesołowski, 
Wiceprezes Zarządu GK Specjał oraz Jan Sałata, 
Dyrektor Generalny PSH Nasz Sklep S.A. 

PORADNIK HANDLOWCA 
– CZERWIEC 2018
W dziale Aktualności miesięcznika Porad-

nik Handlowca nr 06/304 zamieszczono relację 
z wiosennej edycji Dnia Handlowca organizowa-

nego przez rzeszowski oddział Specjału oraz sieć 
franczyzową Nasz Sklep. Wydarzenie odbyło się  
w dniu 25 maja w Rezydencji Alabaster w Rzeszo-
wie. W materiale poinformowano, iż w trakcie czę-
ści handlowej swoje produkty zaprezentowało po-
nad 100 producentów branży FMCG oraz wymie-
niono firmy, które zrealizowały najwyższe obroty, 
przedstawiono także  atrakcje, które towarzyszyły 
części handlowej.

PORADNIK HANDLOWCA 
– CZERWIEC 2018
W ramach akcji „Testerzy Poradnika Handlow-

ca”,  w której zadaniem „Testerów” jest przetesto-
wanie produktów pod kątem np. ceny, wyglądu, 
smaku, zapachu, skuteczności, szans sprzedaży 
danego produktu w swoim sklepie,  jednym z „Te-
sterów” była pani Marta Pacławska z Naszego Skle-
pu zlokalizowanego w Szydłowcach.  Jej opinia na 
temat testowanego produktu została opublikowana 
w czerwcowym wydaniu pisma.

PORADNIKHANDLOWCA.PL 
– CZERWIEC 2018
Serwis internetowy poradnikhndlowca.pl opu-

blikował artykuł informujący o współpracy Ra-
bat Detal z GK Specjał. Jak czytamy z materiale  
w trakcie Targów sieci Rabat Detal w dniach 15-16 
czerwca br. w Wiśle, w hotelu „Gołębiewski”, ogło-
szono nawiązanie współpracy pomiędzy Grupą 
Kapitałową, w skład której wchodzi sieć franczy-
zowa Rabat Detal, Drogerie Jasmin oraz podmioty 
dystrybucyjne PGD Polska i Rovita, a Grupą Ka-
pitałową Specjał posiadającą hurtownie oraz sieci 
franczyzowe Nasz Sklep i Livio. W ten sposób oba 
podmioty wzmocnią swą pozycję na konkurencyj-
nym rynku, a efekt synergii spowoduje, że będą się 
wzajemnie nie tylko uzupełniać asortymentowo, 
ale wspólnie osiągną lepsze warunki w negocja-
cjach z producentami.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
– LIPIEC 2018
W serwisie internetowym wiadomoscihandlo-

we.pl czytamy, iż Grupa Kapitałowa Specjał przej-
muje kontrolę nad siecią handlową Rabat Detal,  
w skład której wchodzi ok. 1200 sklepów franczy-
zowych zlokalizowanych w 12 województwach. 
To efekt nabycia większościowego pakietu akcji  
w spółce Rabat Detal przez spółkę Nasz Sklep, 
wchodzącą w skład GK Specjał. Jak dodaje por-
tal,  transakcja nie wymaga zgłoszenia do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.To dlatego, 
że obrót przedsiębiorcy, nad którym przejmowana 
jest kontrola nie przekroczył na terytorium Polski 
w żadnym z dwóch ostatnich lat równowartości 
10 mln euro. W praktyce do włączenia Rabatu 
w struktury GK Specjał ma wystarczyć jedynie 
umowa notarialna, do której podpisania doszło  
w czerwcu br.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
– LIPIEC 2018
W lipcu br. w serwisie wiadomoscihandlowe.

pl opublikowany został wywiad przeprowadzony 
z Krzysztofem Tokarzem, prezesem GK Specjał 
oraz Markiem Szybalskim, wiceprezesem spółki 
Rabat Detal na temat inwestycji Grupy Specjał  
w sieć Rabat Detal i konsekwencji tej transakcji 

dla obu firm.  Krzysztof Tokarz mocno podkre-
śla w nim, iż związku z faktem przejęcia pakietu 
większościowego w spółce Rabat Detal Specjał nie 
będzie chciał osiągnąć jakichkolwiek preferencji 
jako dystrybutor. Wprost przeciwnie, jako dostaw-
ca ma być traktowany całkowicie rynkowo.  Prezes 
Tokarz zapytany o to, co ten wspólny projekt ozna-
cza dla każdej ze spółek i jakie korzyści przynie-
sie odpowiada: „Dla GK Specjał jest to naturalny 
kierunek rozwojowy. My wierzymy w polski detal, 
jesteśmy przekonani, że będzie jeszcze przez wie-
le lat funkcjonował i rozwijał się, mimo bardzo 
mocnej konkurencji ze strony sieci dyskontowych 
i pewnego ożywienia w kanale hipermarketów. 
Wobec tego dla nas, jako jednych z mocniejszych 
graczy na rynku, jest oczywiste, że inwestujemy 
w sieci detaliczne. Inwestycja w Rabat Detal jest 
naturalnym procesem rozwojowym. Jest to zgod-
ne z celem nadrzędnym Grupy Specjał, jakim jest 
wzmacnianie detalistów –  franczyzobiorców.”   
Z kolei Marek Szybalski mówi: „My natomiast 
staramy się jak najskuteczniej wykreować efekt 
synergii. Wysyłamy przy tym czytelny sygnał do 
właścicieli sklepów, że będziemy kontynuować 
model biznesowy, w którym mogą działać bardzo 
niezależnie. Mogą się we współpracy z nami swo-
bodnie rozwijać i w maksymalny sposób korzystać 
z wszelkich profitów, zachowując swobodny wybór 
dostawcy. Zarówno PGD, jak i Specjał stanowią 
bardzo solidne zaplecze dystrybucyjne, łącznie 
obejmując swym zasięgiem teren całej Polski.  
To jest dla firmy Rabat Detal bardzo duża wartość 
dodana.”

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
– LIPIEC 2018
Portal wiadomosihandlowe.pl pisze, iż przejęcie 

Rabatu Detal to wzrost potencjału grupy Specjał  
o miliard zł obrotów i sieć 1,2 tys. sklepów. To 
jednak nie koniec. Krzysztof Tokarz, Prezes Gru-
py Specjał zapowiada w rozmowie z portalem 
wiadomoscihandlowe.pl, że jeszcze w tym roku 
prowadzona przez niego firma może pokusić się  
o sfinalizowanie kolejnych transakcji, a w kręgu 
zainteresowania są sieci hurtowe i detaliczne. Pre-
zes Tokarz podkreśla, że jako grupa kapitałowa 
bierze udział praktycznie we wszystkich procesach 
sprzedażowych, konsolidacyjnych, które prowa-
dzone są aktualnie na polskim rynku handlowym. 
- Tego nie widać, nie słychać o tym w mediach, bo 
większość takich rozmów odbywa się poufnie. Sta-
ramy się jednak obserwować procesy zachodzące 
na rynku, trzymać rękę na pulsie, by nie przegapić 
dobrej okazji. Myślę, że w tym roku jeszcze coś się 
zdarzy, jeszcze pozytywnie zaskoczymy – mówi 
szef GK Specjał.

PORTALSPOZYWCZY.PL 
– LIPIEC 2018
W dziale Wiadomości serwisu portalspozyw-

czy.pl czytamy, iż PSH Nasz Sklep SA stała się 100 
proc. udziałowcem sklepów Aligator, działających 
głównie na terenie województwa dolnośląskie-
go. Sklepy Aligator realizowały do tej pory około 
60-120 tys. złotych obrotów. Są to własne sklepy 
sieci, z czego jedenaście działa w formule ajencji.  
W ofercie posiadają głównie alkohole, papierosy, 
przekąski, produkty świeże, owoce i warzywa. Jak 
czytamy dalej w materiale -  Nasz Sklep liczy  na 
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szybkie efekty wzrostu sprzedaży w tych placów-
kach handlowych. Sklepy będą zarządzane przez 
dział Sklepów Własnych Naszego Sklepu. Bran-
ding placówek w najbliższym czasie nie ulegnie 
zmianie. W planach jest poszerzenie asortymen-
tu szczególnie o pozycje sprawdzone w sklepach 
własnych Nasz Sklep, ich zaimplementowanie 
znacząco przyczyni się do wzrostu obrotów w tych 
sklepach. Aktualnie w sieci sklepów własnych jest 
8 koordynatorów. - Obroty w sieciach Nasz Sklep, 
Livio i Rabat Detal po połączeniu wynoszą ponad 
10 mld zł. Naszą główną działalnością jest fran-
czyza. Jesteśmy zainteresowani bardzo mocnym 
rozwojem w tym obszarze. Na koniec tego roku 
będziemy mieć ponad 6500 sklepów i dodatkowo 
1200 sklepów Rabat Detal, czyli łącznie około 7700 
placówek handlowych - informuje biuro prasowe 
GK Specjał.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
– LIPIEC 2018
W serwisie waidomoscihandlowe.pl opubli-

kowany został materiał informujący, iż należąca 
do GK Specjał spółka PSH Nasz Sklep została 
100-procentowym udziałowcem sieci sklepów 
Aligator. To pokłosie zawartej niedawno transak-
cji polegającej na przejęciu przez Nasz Sklep sieci 
Rabat Detal od PGD - spółki kontrolującej dotych-
czas Aligatora. Sklepy sieci Aligator znaleźć można 
w 19 miastach, głównie na terenie województwa 
dolnośląskiego, ale także opolskiego i śląskiego. 
Lokalizacje Aligatora zwykle mieszczą się na nie-
wielkiej powierzchni, od 80 mkw. do 120 mkw. 
Pojedyncze placówki realizują średnio około 60 
-120 tys. zł obrotów. - Są to własne sklepy, z czego 
jedenaście działa w formule ajencji. Sklepy w ofer-
cie posiadają głównie alkohole, papierosy, prze-
kąski, produkty świeże, owoce warzywa. Działają  
w bardzo dobrych lokalizacjach i mają spory po-
tencjał. Liczymy na szybkie efekty wzrostu sprze-
daży w tych placówkach handlowych - tłumaczy 
biuro prasowe PSH Nasz Sklep. Nowy właściciel 
zdradza portalowi, iż branding placówek na tę 
chwilę nie ulegnie zmianie. Grupa Specjał za-
mierza natomiast poszerzyć w sklepach Aligatora 
asortyment o pozycje już obecne w placówkach 
działających pod szyldem Nasz Sklep.

PORADNIK HANDLOWCA  
- LIPIEC 2018
W lipcowym wydaniu Poradnika Handlowca  

w dziale Aktualności ukazał się artykuł recenzują-
cy Targi sieci Rabat detal, które odbył się w dniach 
15-16 czerwca br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. 
Sieć zorganizowała to wydarzenie dla swoich fran-
czyzobiorców oraz współpracujących z nią produ-
centów. Jak czytamy w materiale w trakcie Targów 
ogłoszono nawiązanie współpracy pomiędzy Gru-
pą Kapitałową, w skład której wchodzi m.in. sieć 
franczyzowa Rabat Detal, a Grupą Kapitałową 
Specjał.     W ten sposób oba podmioty wzmocnią 
swą pozycję na konkurencyjnym rynku, a efekt sy-
nergii spowoduje, że będą się wzajemnie nie tyko 
uzupełniać asortymentowo, ale wspólnie  osiągną 
lepsze warunki w negocjacjach z producentami.

HURT & DETAL – LIPIEC 2018
W lipcowym wydaniu branżowego pisma „Hurt 

& Detal” opublikowana została fotorelacja z uro-

czystej gali, w trakcie której wręczono prestiżowe 
statuetki „Złoty Paragon 2018 – Nagroda Kupców 
Polskich”. Wśród laureatów znalazł się Krzysztof 
Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Spe-
cjał, który otrzymał Nagrodę Specjalną od Kole-
gium Redakcyjnego w kategorii Osobowość Han-
dlu i Dystrybucji: Złoty Paragon 2018.

PORADNIK HANDLOWCA  
- LIPIEC 2018
Livio ma 2300 sklepów.Pod takim tytułem uka-

zała się Aktualność w miesięczniku branżowym 
Poradnik Handlowca. W materiale poinformo-
wano, iż do sieci Livio dołączył 2300, jubileuszo-
wy sklep, którym są Delikatesy Amber znajdujące 
się w miejscowości Brzezia Łąka. To nowocześnie 
wyposażona placówka handlowa oferująca szero-
ki asortyment. Podpisanie umowy franczyzowej 
przez właścicieli tego obiektu to dowód, że part-
nerskie podejście do współpracy  jest efektywne 
dla obu stron.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL 
– SIERPIEŃ 2018
W serwisie wiadomoscihandlowe.pl szef Spe-

cjału cieszy się z kolejnych świetnych wyników 
sprzedażowych. – W hurcie zanotowaliśmy ponad 
15-proc. wzrost sprzedaży. To naprawdę świet-
ny wynik jak na sektor hurtowy, który boryka się  
z wieloma problemem i wyzwaniami. Sprzedaż 
rozwija się naprawdę dobrze, obsługujemy już 
niemal wszystkie podmioty, które chcielibyśmy 
obsługiwać. To oznacza, że stajemy się jednym  
z głównych graczy na krajowym rynku hurtowym 
– zapewnia Krzysztof Tokarz. Łączne obroty sieci 
franczyzowych, których operatorem jest Specjał, 
czyli Nasz Sklep i Livio po połączeniu z Rabatem 
Detal, według prognoz sięgną na koniec 2018 
r. niemal 10 mld zł. – Sam Rabat wniesie ponad 
1 mld zł obrotu. Systematycznie rozwijamy sieci 
sklepów własnych, m.in. poprzez przejęcia skle-
pów od naszych franczyzobiorców, którzy chcą 
wycofać się z biznesu. My im to umożliwiamy 
odkupując sklepy. Jednak naszym podstawowym 
biznesem jest franczyza. Jesteśmy zainteresowani 
bardzo mocnym rozwojem w tym obszarze – pod-
kreśla szef Specjału. Na koniec tego roku pod szyl-
dami franczyzowymi Grupy będzie działało ok. 6,5 
tys. sklepów. Do tego należy doliczyć ok. 1,2 tys. 
sklepów Rabat Detal, co łącznie to daje ok. 7,7 tys. 
placówek handlowych. – W dalszym ciągu rozglą-
damy się za możliwościami akwizycji. Sądzę, że ten 
rok zakończymy liczbą niemal 8000 sklepów. To 
potężna skala – podsumowuje Krzysztof Tokarz.

PORADNIK HANDLOWCA  
-  SIERPIEŃ 2018
Poradnik Handlowca zamieścił materiał w dzia-

le Aktualności, w którym poinformował, iż Grupa 
Kapitałowa Specjał została większościowym udzia-
łowcem sieci Rabat Detal. Jak czytamy dalej plany 
na rok bieżący zakładają uzyskanie ok. 10 mld zł 
obrotu, z czego ok. 1 mld zł Grupa „uzyska” wła-
śnie dzięki współpracy z Rabatem Detal. Model 
funkcjonowania zakupionej sieci dobrze wpisuje 
się w sposób działania GK Specjał, stąd obie stro-
ny liczą na uzyskanie efektu synergii, aby jeszcze 
efektywniej wykorzystać potencjał obu podmio-
tów, choć nie doszło do formalnego połączenia 

obu firm.  Z materiału dowiadujemy się też, iż nie 
ma na razie potrzeby dokapitalizowania tej sieci. 
Prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz nie wyklucza 
jednak wsparcia finansowego w sytuacji, gdyby 
Rabat stał się inicjatorem kolejnych ruchów kon-
solidujących branżę. 

HURT & DETAL – SIERPIEŃ 2018
W sierpni w branżowym piśmie „Hurt & Detal” 

przedstawione zostały sylwetki laureatów Nagród 
Specjalnych od Kolegium Redakcyjnego -  „Zło-
ty Paragon 2018”. Wśród laureatów znalazł się 
Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu Grupy Kapita-
łowej Specjał, który otrzymał Nagrodę Specjalną  
w kategorii Osobowość Handlu i Dystrybucji: Zło-
ty Paragon 2018.

HURT & DETAL – SIERPIEŃ 2018
„Lato pełne niespodzianek”  - pod takim tytu-

łem ukazał się artykuł autorstwa Witolda Nartow-
skiego w sierpniowym wydaniu pisma branżowe-
go „Hurt & Detal”. W materiale autor pisze m.in.  
o przejęciu kontrolnego pakietu udziałów w spółce 
Rabat Detal przez Nasz Sklep, spółkę zależną GK 
Specjał oraz wymienia dwa powody, które jego 
zdaniem wywołają wpływ tej transakcji dla ryn-
ku jako całości. Pierwszy z nich to fakt, iż stroną 
transakcji jest GK Specjał, po Eurocashu druga 
pod względem zarówno poziomu obrotów jak  
i liczby współpracujących sklepów franczyzowych 
firma handlu spożywczego FMCG.  Autor podkre-
śla, iż Specjał charakteryzuje się doskonałą płyn-
nością finansową umożliwiającą dalsze inwestycje, 
niskim, nieznaczącym dla funkcjonowania firmy 
zadłużeniem, a w konsekwencji jest podmiotem 
zdolnym do rozwijania projektów charakteryzu-
jących się dużym potencjałem wzrostu. Dodaje 
także, iż spółka Nasz Sklep ma ogromne doświad-
czenie i zaplecze menedżerskie umożliwiające 
budowę nowoczesnej sieci franczyzowej, tym bar-
dziej w zakresie utwardzonej formy franczyzy jaką 
są Delikatesy Premium, z czego może skorzystać 
Rabat Detal, co może się okazać decydujące dla 
przyszłości tej sieci. Drugi z powodów, wymienio-
nych przez autora artykułu, dla którego zmiany 
własnościowe w Rabacie Detal mogą wpłynąć na 
kształt całego rynku to fakt, iż partnerem Specjału 
w spółce Rabat Detal pozostaje PGD, bodajże naj-
większy w Polsce dystrybutor tak hurtowy, jak i de-
taliczny chemii gospodarczej i kosmetyków i fakt 
połączenia możliwości, jakimi dysponują dwa na-
prawdę duże podmioty, których oferta ma charak-
ter wzajemnie się uzupełniający.  I wreszcie trzeci 
element tej układanki, który może mieć wpływ 
na przyszłość całego rynku  - Specjał zapowiada 
dalsza działania konsolidacyjne. Zapraszamy do 
lektury całego artykułu (HURT & DETAL 08/150). 

Magdalena Bonecka-Sowa

13
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W dniu 21 lipca  2018 roku,  miało miej-
sce otwarcie Delikatesów Sezam  pana Kazi-
mierza Kloca  w miejscowości Świerszczów  
w oddziale Lublin. Sklep współpracował  
z nami od wielu lat w formacie Nasz Sklep, 
natomiast po powiększeniu sali sprzedaży 
klient zdecydował się na wyższy format skle-
pu. Podczas remodelingu zostały wdrożone 
standardy sieci, natomiast towar został po-
układany z podziałem na grupy asortymen-
towe.

W oddziale Lublin miało miejsce jeszcze 
jedno otwarcie Delikatesów Sezam pani Ber-
nardyny Pyż  w uzdrowiskowej miejscowości  
Nałęczów. Sklep znajduje się na nowym osie-
dlu i w swojej ofercie posiada około 4 tys. po-
zycji asortymentowych. Sklep  został wypo-
sażony według standardów obowiązujących 
w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad 
merchandisingu.

Z początkiem sierpnia   2018 roku, w od-
dziale Tomaszów w miejscowości Rejowiec   
otwieraliśmy  sklep w formacie Delikatesy 
Premium pani Marzeny Łozy. Sklep  prze-
szedł całkowity remont  sali sprzedaży, której 
powierzchnia wynosi  230 mkw. W  sklepie 
wdrożono standardy zgodnie z  wcześniej 
przygotowanym projektem. Na szczególną 
uwagę  zasługuje   duże, liczące 7.5 m stoisko 
mięsno-wędliniarskie. Sklep prowadzi rów-
nież wypiek chłodzonego pieczywa. 

Natomiast 11 sierpnia   2018 roku w  od-
dziale Rzeszów  ruszył kolejny, piąty już sklep 
Gminnej Spółdzielni  w Leżajsku. Sklep pod 
szyldem Delikatesy Premium został wybu-
dowany w  miejscowości Dębno, zaś jego 
powierzchnia to 180 mkw. Sklep Gminnej 
Spółdzielni  jest po generalnym remoncie  
i powiększeniu sali sprzedaży. Placówka na-
stawiona jest na sprzedaż świeżej żywności, 
piękne stoiska wg. standardów Premium 
kuszą  świeżymi wędlinami, warzywami czy 
nabiałem. Sklep prowadzi również sprzedaż 
hot- dogów, natomiast po zakupach można 
odpocząć w kąciku kawowym przy pysznej 
kawie. 

Także w oddziale Kraków  uruchomili-
śmy dwa sklepy w formacie Premium. Jeden  
z Gminną Spółdzielnią w Korzennej, a drugi 
w miejscowości Mała Poręba koło Nowego 
Sącza należący do pana Mariana Olchawy. 
Sklep posiada dużą salę sprzedaży o po-
wierzchni 180 mkw. Profesjonalne przygoto-
wanie sklepu do otwarcia  objęło wizualizację 
zewnętrzną  i wewnętrzną. Atrakcyjna oferta 
cenowa zaowocowała licznym przybyciem 
klientów na uroczyste otwarcie.

Kolejne dwa  otwarcia miały miejsce    
w  oddziale Gdańsk. W sklepie pod szyldem 
Delikatesy Sezam w miejscowości Młynary 
został przeprowadzony remodeling z za-
stosowaniem prawidłowego layoutu w celu  
przekształcenia sklepu  na system sprzedaży 
samoobsługowej. Dzięki tym zmianom sklep 
stał się przestronny, a towar bardziej widocz-
ny i czytelny dla klienta .

 Drugi sklep w oddziale został otwarty  
w Wejherowie w formacie Premium.  
W placówce tej zostały wdrożone  planogra-
my ułożenia asortymentu z podziałem na 
grupy asortymentowe. Sklep specjalizuje się  
w sprzedaży produktów świeżych, zarówno  
warzyw i owoców, jak  również  mięsa i  wę-
dlin, których ekspozycja i wybór zachęcały 
do zakupów w dniu otwarcia.

Natomiast w Odonowie koło Kazimierzy 
Wielkiej w Świętorzyskiem uruchomiliśmy 
w formacie Delikatesy Sezam sklep  pani Te-
resy Bączek. Powiększenie sklepu umożliwiło 
właścicielce zwiększenie wyboru  asortymen-
tu w  każdej  grupie asortymentowej. Dzięki 
wdrożeniu sieciowych standardów wypo-
sażenia oraz prawidłowej ekspozycji sklep 
zmienił całkowicie swój wizerunek. 

 Z  okazji otwarcia we wszystkich sklepach 
zostały przygotowane  liczne promocje, de-
gustacje oraz atrakcje dla klientów.

Kamila Tarsa

NOWE OTWARCIA DELIKATESÓW 
PREMIUM ORAZ SEZAM
Ilość placówek handlowych pod szyldami Delikatesy Premium i Delikatesy Sezam rośnie z  miesiąca na miesiąc.  
Zainteresowanie detalistów tą franczyzą jest wyraźnie coraz większe...

76/2018
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NOWY LIVIO MARKET 
W ODDZIALE KIELCE

SIEDEM NOWYCH SKLEPÓW 
LIVIO W ODDZIALE ŁÓDŹ

W oddziale Kielce 28 lipca został otwarty kolejny sklep Livio. Tym razem  
w Mójczy przy ulicy Chabrowej 98. 

W lipcu 2018 w oddziale łódzkim do sieci Livio dołączyło  siedem sklepów.

Sklep jest w pełni nowocześnie wyposażony, dobrze zaopatrzony, z wydzielonym stoiskiem 
warzywa i owoce, mięsnym oraz piekarniczym.  Profesjonalny i uśmiechnięty personel, który 
każdego klienta traktuje indywidualnie to znak rozpoznawczy sklepu Zbigniewa Młynarczyka. 
Uroczystemu otwarciu towarzyszyły liczne promocje oraz degustacje. Odbyła się też loteria pa-
ragonowa. Wylosowanych zostało trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrody. 

Oddział Kielce obecnie zrzesza pod szyldem Livio 157 sklepów.

Mariusz Michalczyk

Nowe  placówki
znajdują się w miejscowościach:
•	 Wartkowice, Chodów
•	 Dębowa Góra, Żelazna
•	 Brzeziny, Lasockich
•	 Łask, Al. Niepodległości
•	 Łask, Wrzeszczewice
•	 Piątek, Goślub
•	 Zgierz, Czerniewskiego
W tym roku podpisano w tym oddziale 47 
umów franczyzowych, a obecna liczba skle-
pów na tym terenie to 335 placówek.

Mariusz Michalczyk

76/2018

Franczyzobiorcy otrzymują  przyjazny  
i rozpoznawalny znak handlowy nie tracąc 
przy tym decyzyjności przy zarządzaniu 
własnym sklepem. Franczyzodawca oferuje 
projektowanie i   wyposażenie sali sprzedaży.  
W ofercie znajdują się również jednolite stan-
dardy ubioru personelu oraz materiały POS. 

Rabat Detal dąży do polepszania jakości 
usług handlowych oraz poszerzania systemu 
opartego na franczyzie stawiając czoła super- 
i hipermarketom. Każdy franczyzobiorca za 
pośrednictwem koordynatora Rabatu Detal 

uzyskuje dostęp do specjalnie przygotowanej 
aplikacji mobilnej. Aplikacja ułatwia proces 
zamówień, realizację kluczowych zadań ope-
racyjnych oraz akcji specjalnych. Dodatkowo 
franczyzobiorca ma możliwość bezpośred-
nich zamówień u dostawców oraz możliwość 
składania reklamacji obrotowych i weryfika-
cji umów handlowych. 

Współpraca małych sklepów na zasadzie 
franczyzy daje ogrom możliwości. Franczy-
zobiorcy mają stały dostęp do pomocy mar-
ketingowej oraz IT, mogą skorzystać z goto-

MODA NA FRANCZYZĘ
Silna potrzeba posiadania własnego biznesu z możliwością uzyskania dobrego know-how pobudza rozwój modelu 
franczyzowego. Sieć sklepów Rabat liczy już ponad 1100 sklepów na terenie Polski i wciąż się powiększa. To oznaka 
silnej pozycji w branży FMCG i efekt owocnej współpracy sieci z polskimi przedsiębiorcami. 

SIEĆ RABAT LICZY JUŻ PONAD 1100 SKLEPÓW
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PRODUKTY DLA WCZEŚNIAKÓW  
W SALONACH CEZAL
Wcześniaki, czyli dzieci, które przyszły na świat przed 37. tygodniem ciąży,  
wymagają specjalistycznej opieki. Okazuje się jednak, iż produkty dla wcze-
śniaków nie wszędzie są dostępne.

76/2018

wych i specjalnie przygotowanych progra-
mów lojalnościowych, bilboardów, gazetek 
oraz  pozostałych form promocji. Sieć Rabat 
Detal dba, aby utrzymywać najkorzystniej-
sze ceny asortymentu wynegocjowane z do-
stawcami tak, aby nie tracić pozycji na rynku 
FMCG.

Aktywna współpraca w zorganizowanej 
sieci z możliwością decydowania o własnym 
biznesie jest dla właścicieli sklepów najlepszą 
propozycją na rynku. 

Aleksandra Makowska

Dzieci urodzone przedwcześnie potrzebu-
ją dodatkowej pomocy, by rozwinąć się tak, 
jak miałoby to miejsce w łonie matki. Często 
rodzice przejęci sytuacją swojego malucha 
nie wiedzą, gdzie udać się po podstawowe 
produkty. Sklepy Cezal wychodzą naprze-
ciw zatroskanym rodzicom wcześniaków.  
W tych placówkach rodzice znajdą najmniejsze 
pieluszki, smoczki, butelki, a także produkty  
do pielęgnacji. 

Hitem stał się bezdotykowy monitor  
oddechu. Pasywny system czujników nie 
ma bezpośredniego kontaktu z dzieckiem  
i jest całkowicie bezpieczny. Monitor ruchu  
oddechowego Babysense 7 identyfikuje 
wzorce oddechowe dziecka, które są przeka-
zywane do mikroprocesora w jednostce ste-
rującej Babysense, gdzie wywołują migające 
zielone światło, które jest widoczne z daleka. 

Projekt ma na celu m. in. wprowadzenie dostawców i producentów ściśle współpracujących 
z  siecią do sklepów prowadzonych przez właściciela stacji. Dodatkowo sieć oferuje dostęp do 
wiedzy specjalistów również w zakresie remodelingu. Decydując się na modernizację stacji 
właściciel może liczyć na wsparcie merytoryczne i przygotowawcze w tym: pomiar stacji, przy-
gotowanie projektu aranżacji, zakup wyposażenia na preferencyjnych warunkach, zatowaro-
wanie oraz ułożenie towaru na nowych regałach.

Plany na III-IV kwartał 2018 r. to rozwój projektu współpracy z kolejnymi stacjami na 
terenie całego kraju oraz budowanie wspólnego biznesu pozwalającego rozwijać sprzedaż 

asortymentu FMCG przy równoczesnym rozwoju sieci Rabat. W planach jest także współpra-
ca z liderami branży paliw. 

Aleksandra Makowska

PIELUSZKI DLA WCZEŚNIAKÓW WEE PEE

SMOCZEK DLA NOWORODKA
– NICU SOOTHIE - powyżej 34 tygodnia

SMOCZEK DLA WCZEŚNIAKA – WEE 
SOOTHIE - od 30 do 34 tygodnia

SMOCZEK DLA WCZEŚNIAKA – WEE 
THUMBIE

ZDJĘCIE PIELUSZKI
NA DŁONI

SKLEPY RABAT NA STACJACH BENZYNOWYCH
Projekt rozwoju sklepów sieci Rabat na stacjach benzynowych powstał  
w roku ubiegłym. Początek to 14 stacji paliw “Dan-Pol” na zachodzie Polski. 
Na koniec roku 2017 Rabat Detal współpracował już z ponad 22 stacjami, 
w tym m.in “Omega”, “Lider Kocka”, Kubzda Opolska “Autocomplex” czy też 
”Latoch Przytoczno” oraz stacja “System” w Tarnowie Opolskim.
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ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW ONLINE
Www.cezal24.pl to nowoczesny sklep internetowy oddziału Cezal Rzeszów posiadający bogatą ofertę wyrobów me-
dycznych. Można tutaj znaleźć szeroki wybór asortymentu takiego jak m. in. artykuły medyczne jednorazowego 
użytku, materiały opatrunkowe, preparaty dezynfekcyjne, kosmetyki, wyroby ortopedyczne, meble i wyposażenie 
medyczne.

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej 
edycji Międzynarodowych Targów Biznes - Żyw-
ność – Medycyna – Auto Flota Rzeszów 2018, które 
odbędą się w dniach 7- 8 XI 2018.
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To sygnał, że dziecko jest bezpieczne, co za-
pewnia spokój rodzicom lub opiekunom. 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu oddech nie 
zostanie wykryty w ciągu 20 sekund, bądź 
częstotliwość oddechu zwalnia do mniej niż 
10 oddechów na minutę ,włączy się alarm 
dźwiękowy. Monitor oddechu zapewnia ro-

Wieloletnia obecność na rynku oraz bo-
gate doświadczenie sprawiły, że nasza firma 
cieszy się dużym zaufaniem w branży me-
dycznej. Naszymi klientami są przychodnie 
zdrowia, prywatne centra medyczne, gabi-
nety lekarskie, jak również salony kosme-
tyczne, fryzjerskie, zarówno z Podkarpacia, 
jak i z innych regionów Polski. Pragniemy 
przypomnieć, że oferta produktowa ce-
zal24.pl skierowana jest również do osób 

W tym roku nastąpiła zmiana lokaliza-
cji Targów. Po raz pierwszy odbędą się one 
w G2A Arena Centrum Wystawienniczo 
– Kongresowym Województwa Podkarpac-
kiego w Jasionce, które jest obecnie najno-
wocześniejszym obiektem biznesowym zlo-
kalizowanym na terenie województwa pod-
karpackiego.

dzicom spokojny sen i zwiększa bezpieczeń-
stwo dziecka.  

Najważniejszym celem placówek Cezalu  
jest zadowolenie klienta, pomoc i ułatwienie 
funkcjonowania w nowych rolach. Dlatego 
zarówno młodym, jak i doświadczonym ro-
dzicom Cezal chce pomóc. Sklepy wyposażo-

indywidualnych, w tym do pracowników 
GK SPECJAŁ. Nasz sklep internetowy został 
stworzony właśnie także z myślą o klientach 
niezwiązanych z branżą medyczną. Przejrzy-
sta i funkcjonalna szata graficzna sprawia,  
że każdy odwiedzający naszą witrynę ma 
możliwość łatwego znalezienia interesujące-
go go produktu. Wśród sprzętu medycznego, 
dla klientów prywatnych w szczególności, 
polecamy inhalatory, termometry, ciśnienio-

Jak co roku na Targi medyczne zaprasza-
my firmy, które zaprezentują między innymi 
oferty  z zakresu medycyny naturalnej, pro-
fesjonalnych środków czystości i higieny, 
sprzętu i aparatury medycznej, mebli me-
dycznych, środków opatrunkowych, odzieży 
i obuwia medycznego.

Równocześnie z Targami odbędzie się 

ne są bowiem nie tylko w profesjonalny asor-
tyment, ale również w wykwalifikowaną ka-
drę. Służą pomocą każdemu indywidualnie. 
Zapraszamy do sklepu internetowego:  
www.cezal24.pl lub sklepu stacjonarnego, 
gdzie na hasło „SPECJAŁ” otrzymacie Pań-
stwo 5% rabatu.

Agnieszka Machaj

mierze, wyroby rehabilitacyjne, kosmetyki 
itp. Strona jest na bieżąco aktualizowana pod 
kątem promocji, nowości oraz wyprzedaży. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pra-
cowników GK SPECJAŁ do zakupów online 
w naszym sklepie www.cezal24.pl. Składając 
zamówienie dostaną Państwo 5-procento-
wy rabat na zakup dowolnego asortymentu. 
Prosimy jedynie w uwagach do składanego  
zamówienia wpisać hasło „SPECJAŁ”.

Marek Kuc

zorganizowany przez Podkarpacką Okręgo-
wą Radą Aptekarską duży panel wykładowy 
dla farmaceutów. Natomiast Partner Targów 
Medycznych - Centrum Medyczne Medyk 
sp. z.o.o., przygotowała cykl wykładów dla 
pracowników służby zdrowia oraz bezpłatne 
prelekcje na temat profilaktyki zdrowia dla 
odwiedzających Targi. Dodatkowo przewi-

ZDJĘCIE PIELUSZKI
NA DŁONI

CEZAL24.PL

XXI MIĘDZYNARODOWE TARGI BIZNES – ŻYWNOŚĆ – MEDYCYNA – AUTO 
FLOTA RZESZÓW 2018

CEZAL ZAPRASZA

teraz zamawiaj na

sklep internetowy 
z asortymentem medycznym

cezal24.pl
bogaty asortyment

atrakcyjne ceny i promocje

szybka dostawa
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dziane są również bezpłatne badania, konsul-
tacje lekarskie ze specjalistami oraz pokazy 
pierwszej pomocy.

Szczegóły już wkrótce !
Nasza impreza to niewątpliwie duże wy-

darzenie w życiu społeczno-gospodarczym. 
Uczestnictwo w niej podnosi nie tylko pre-
stiż i wizerunek Państwa firmy, ale przede 

wszystkim stwarza możliwość dotarcia  
do nowego grona klientów  i pozyskania ko-
lejnych kontrahentów.

W związku z powyższym serdecznie  
zapraszamy Państwa do zaprezentowania się 
na XXI Międzynarodowych Targach Biznes – 
Żywność – Medycyna – Auto Flota Rzeszów 
2018.

Zainteresowane firmy proszę o kontakt z:

Bernadetta Serednicka –Sternalska
e-mail: bernadetta.sternalska@cezal.rzeszow.pl
tel. 691 033 204
Jolanta Darłak
e-mail: jola.darlak@cezal.rzeszow.pl
tel. 691 993 510
Agnieszka Machaj
e-mail: agnieszka.machaj@cezal.katowice.pl
tel. 691 033 238

Bernadetta Serednicka- Sternalska

Miło nam poinformować, że w wypoży-
czalni  Sklepu Medycznego przy  ul. Zyg-
muntowskiej    możliwe jest bezpłatne wy-
pożyczenie inhalatora przez pracowników 
GK Specjał. Wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom i potrzebom alergików, szczególnie 
gdy alergia jest sezonowa. Wtedy istotną rolę  
w łagodzeniu objawów i zapobieganiu roz-
wojowi choroby  odgrywa nebulizacja. Inha-
lacja przy użyciu nowoczesnego nebulizatora 

zastosowana odpowiednio wcześnie może 
pozwolić choremu uniknąć konieczności 
brania antybiotyku, a na pewno skróci czas 
trwania choroby i wyraźnie złagodzi jej ob-
jawy. Inhalacje mają też inne zalety oprócz 
zdrowotnych – pozwalają na zrelaksowanie 
się, poprawiają nastrój i obniżają stres. Za-
praszamy wszystkich zainteresowanych do 
naszej wypożyczalni na ul. Zygmuntowską 
10 w Rzeszowie.

Jolanta Darłak

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE
INHALATORA

CEZAL PRACOWNIKOM SPECJAŁU
Rzeszów ul. Zygmuntowska 10

tel. 17 862 12 38, tel. kom.: 603 804 274
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 17.00

Sobota: 8.00 - 13.00

EWA ZIOMEK
zatrudniona jest na stanowisku pracownika Biura Obsługi Klienta w Oddziale Wrocław. Zajmuje się administracyjną 
obsługą sprzedaży jak i pracą operacyjną poprzez telefoniczny kontakt z klientami. Pracuje w Specjale od 2010 roku. 
Wcześniej była długoletnim pracownikiem przejętej przez GK Specjał firmy Era. W codziennej pracy Ewa cechuje się 
wyjątkową sumiennością i skrupulatnością. Klienci jak i współpracownicy bardzo cenią jej fachowość i rzetelność. Pry-
watnie jest bardzo skromną i sympatyczną osobą. Lubi zwierzęta. W jej domu znalazło się miejsce zarówno dla psów jak 
i  kotów.  Pasją Ewy są podróże. Miała okazję wypoczywać w wielu zakątkach świata. 

MAGDA SZEWCZYK 
pozytywnie wyróżniający się pracownik pełniący obowiązki kupca w kategorii  alkohole twarde, wody, napoje piwo. Magda 
pracuje 3 lata w Oddziale Specjał w Pruszczu Gdańskim. Jest pracownikiem zdyscyplinowanym, nie spóźniającym się do 
pracy i osiągającym ponadprzeciętne  wyniki  co finalnie jest głównym kryterium  wytypowania Magdy na osobę kwartału. 
Zainteresowania:  książka, dobry film, sport – fitness.

MARIOLA BOJANOWSKA 
pracuje w oddziale Goleniów od 7 lat, w dziale eksportu. Ma rozległe obowiązki administracyjne: kadry, należności, księ-
gowość itp. Jest bardzo skrupulata, rzeczowa, obowiązkowa, rzetelna w wykonywaniu swoich obowiązków. Mariola lubi 
przeczytać dobrą książkę - najlepiej kryminał, kocha podróże, zwiedzanie ciekawych miejsc. Interesuje się też odrestauro-
wywaniem starych rzeczy. 

ludzie kwartału

Halina Pączka



SPECJAŁ CUP 2018
23 czerwca 2018 roku na boiskach OSiR Relaks w Wiśniowej 
Górze koło Łodzi odbył się I ogólnopolski turniej piłkarski  

o puchar prezesa GK Specjał – Specjał Cup 2018.

W zawodach uczestniczyło 12 pięciooso-
bowych drużyn pracowniczych ze wszyst-
kich oddziałów hurtowych oraz działu CDZ. 
I właśnie ta ostatnia drużyna wspomagana 
pracownikami O/Łódź zdecydowanie wy-
grała turniej. W finale CDZ Łódź pokonała 
przemęczoną dramatycznym półfinałem 
drużynę Czeladzi 11:2. W meczu o trzecie 
miejsce Rzeszów pokonał Łódź 3:2.

Cała impreza była bardzo ciekawym i sym-
patycznym wydarzeniem. Mecze były bardzo 
interesujące, zacięte, na wysokim poziomie 
sportowym, a jednocześnie rozgrywane  
w kulturze fair play. Gdybyśmy przepro-
wadzali konkurs na najsympatyczniejszą 
drużynę, większość głosowałaby pewnie na 
Kędzierzyn-Koźle (nie tylko ze względu na 
udział rewelacyjnych dziewczyn). W trakcie 
zawodów oraz zaraz po dekoracjach w orga-
nizowanym na miejscu Studiu Mundial oglą-
daliśmy mecze finałów MŚ w Rosji. Szczerze 
pisząc nasz turniej był zdecydowanie bar-
dziej emocjonujący!

Wyniki:

Grupa A
Czeladź – Tomaszów 
Czeladź – CDZ Łódź
Tomaszów – CDZ Łódź 

Grupa B
Kraków – Wrocław 
Kraków – Leszno 
Wrocław – Leszno 

Grupa C
Rzeszów – Gdańsk 
Rzeszów – Warszawa 
Gdańsk – Warszawa 

Grupa D
Łódź – Goleniów 
Łódź – Kędzierzyn 
Goleniów – Kędzierzyn 

1/4 FINAŁU
CDZ Łódź – Kraków
Rzeszów – Goleniów 
Czeladź – Wrocław
Gdańsk – Łódź 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. CDZ Łódź
2. Czeladź
3. Rzeszów
4. Łódź
5-8. Kraków, Wrocław, Goleniów, Gdańsk
9-12. Tomaszów, Leszno, Warszawa, Kędzie-
rzyn

11:1 
1:4
6:10 

4:5 
8:7 
7:5 

8:2 
11:2 
5:5 

5:3 
8:3 
7:7 

9:3 
7:1 
5:2 
1:10  

Tabela Grupa A
1. CDZ Łódź
2. Czeladź
3. Tomaszów

Tabela Grupa B
1. Wrocław
2. Kraków
3. Leszno

Tabela Grupa C
1. Rzeszów
2. Gdańsk
3. Warszawa

Tabela Grupa D
1. Łódź
2. Goleniów
3. Kędzierzyn

1/2 FINAŁU
CDZ Łódź- Rzeszów
Łódź – Czeladź
MECZ O 3. MIEJSCE
Łódź – Rzeszów
FINAŁ
CDZ Łódź – Czeladź 

6 14:7
3 12:4
0 6:21

6 12:9
3 12:12
0 12:15

6 19:4
1 7:13
1 7:16

6 13:6
1 0:12
1 10:15

7:1 
3:3 k3:4

2:3 

11:2 

Paweł Stawiany
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WSPANIAŁE CHWILE
W SŁONECZNEJ ITALII
W dniach 15-24 czerwca 2018 odbyła się wycieczka integracyjna pracowników Grupy Kapitałowej Specjał do Włoch. 
Wzięło w niej udział 45 pracowników wraz z osobami towarzyszącymi. Program obejmował m.in. zwiedzanie Wene-
cji, San Marino, Florencji, Rzymu oraz Watykanu. 

W piątek 15 czerwca wyjechaliśmy sprzed 
firmy. Podróż do Wenecji trwała aż osiemna-
ście godzin, ale w doborowym towarzystwie 
szybko minęła. Około godziny 12:00  przy-
jechaliśmy do Wenecji. Następnie odbył się 
rejs vaporetto poprzez kanały weneckie do 
Placu Św. Marka. Przewodniczka pokazała 
grupie Most Westchnień, bogato zdobiony 
Pałac Dożów. Odbyliśmy spacer obok Cam-
panile di San Marco i Prokuratorii, zwiedzi-
liśmy wspaniale zdobioną Bazylikę Św. Mar-
ka, której fasadę wieńczą Rumaki Lizypa. Po 
przejściu najsłynniejszym weneckim mostem 
- Ponte Rialto na drugą stronę zatłoczonego, 
przecinającego miasto Canale Grande, miał 
miejsce spacer niezwykłymi uliczkami i za-
ułkami jednego z najbardziej romantycznych 
miast na świecie.  Po intensywnym zwiedza-
niu wszyscy uczestnicy przejechali do miej-
scowości Cesenatico na obiadokolacje i rege-
nerujący nocleg.

Trzeciego dnia każdy zasłużył na wypoczy-
nek - przez cały dzień można było korzystać 
ze słońca i wspaniałych uroków tego regionu.

W dniu następnym odbyła się wycieczka 
do San Marino. Zobaczyliśmy mury obron-
ne, Grotę Kuszników, Bazylikę San Marino 
oraz Plac Wolności,  jak również był czas 
wolny na degustację lokalnych trunków.

Kolejnego dnia z bardzo miłą przewod-
niczką zwiedziliśmy Florencję. Zwiedzanie 
obejmowało między innymi Baptysterium 
ze słynnymi Drzwiami Raju, Katedrę Santa 
Maria del Fiore z wielką kopułą, Pizza Della 
Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio - 
Most Złotników, Kościół Santa Croce.

Druga część wyjazdu była przezna-
czona na zwiedzanie Rzymu i Waty-
kanu. Muzea Watykańskie są jednym  
z największych zbiorów kultury i sztuki 
na świecie. Jest  tam wiele  eksponatów 
z całego świata i ze wszystkich okresów, 
od egipskich mumii, po tarcze z antycznej 
Grecji, aż po obrazy Caravaggia czy Le-
onarda da Vinci. W Muzeum Historycz-
nym można również zobaczyć historyczne 
powozy oraz pierwsze samochody wy-
korzystywane przez papieży jako tzw. pa-
pamobile. W muzeum są również polskie 
akcenty, w tym słynny obraz Jana Matejki 
“Jan Sobieski pod Wiedniem”. Następnie 
można było zobaczyć Kaplicę Sykstyńską 
oraz Bazylikę Św. Piotra z jej niezliczonymi 
dziełami sztuki, m.in. Ołtarzem Papieskim 
i Pietą Michała Anioła. Przeżyciem była 
wizyta przy grobie Jana Pawła II. 

Zwiedzanie Rzymu rozpoczęliśmy od 
Koloseum. W stolicy Włoch widzieliśmy 
Forum Romanum, Kapitol z Ołtarzem 
Ojczyzny, który jest największym po-
mnikiem w Europie, Plac Wenecki, Pan-
teon, który kiedyś był świątynią wszyst-
kich bogów cesarstwa rzymskiego, Piaz-
za Navona ze słynną fontanną czterech 
rzek, Plac Hiszpański oraz barokową fon-
tannę di Trevi, do której niektórzy wrzucali 
monetę, by zgodnie z legendą powrócić do 
Rzymu. Około godziny osiemnastej wyru-
szyliśmy w drogę powrotną do Polski. Mimo 
zmęczenia wszyscy byli zadowoleni z tej 
wycieczki. Mamy nadzieję, że w następnym 
roku uda się zorganizować kolejną, równie 
fajną wyprawę.

Małgorzata Ożóg
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INTEGRACJA WE LWOWIE

RODZINNY PIKNIK DLA PRACOWNIKÓW

W dnia  9 - 10 czerwca GK Specjał po raz drugi zorganizowała wyjazd integracyjny pracowników do Lwowa. 

W piątek, 7 września Rezydencja Alabaster w Rzeszowie zmieniła się w magiczną przestrzeń pełną kolorowych, 
dmuchanych zjeżdżalni, balonów, oraz animacji w wykonaniu Pana Michała.

Wyprawa wystartowała w sobotę o godzi-
nie 5:00 spod siedziby firmy i w godzinach 
porannych grupa dotarła na miejsce. Pierw-
szym etapem było zwiedzanie cmentarzy: na 
Łyczakowskim groby powstańców polskich 
z 1863 r., Marii Konopnickiej i Gabrieli Za-
polskiej i Orląt Lwowskich, na którym grupa 
uczestników złożyła wieniec przywieziony 
z Polski. Następnie uczestnicy wyjazdu od-
wiedzili Browar Lwowski, gdzie oprócz oglą-
dania eksponatów można było dowiedzieć 
się, jak zmieniała się produkcja, a także po-
smakować różnych wyśmienitych gatunków 
piwa. 

Po pełnym dniu wrażeń wszyscy udali 
się do hotelu Mirage w Sudowej Wiszni. Tu 
dzień zakończył się miłym akcentem, impre-
zą integracyjną. Pyszne ukraińskie przekąski 
oraz wspaniała muzyka sprzyjały udanej za-
bawie.

W drugim dniu wycieczki grupa udała się 
do centrum Lwowa, gdzie można było zo-
baczyć: Plac i pomnik Adama Mickiewicza, 
Operę Lwowską, Kościół św. Jerzego, Katedrę 
Grekokatolicką św. Jura,  Katedrę Ormiańską, 
Kaplicę Boimów, Rynek. Następnie wszyscy 
udali się do palarni kawy na degustację, a za-
raz potem na obiad do restauracji w centrum 
miasta. Następnie uczestnicy wyjazdu mieli 

czas wolny, podczas którego mogli sobie ku-
pić pamiątki oraz pozwiedzać lwowskie ka-
wiarenki i restauracje. 

Wyjazd był pełen wrażeń, pogoda oraz 

humory towarzyszyły do samego końca wy-
cieczki. Dziękujemy za wspólne chwile i za-
bawę.  

Małgorzata Ożóg

Wszystko za sprawą Pikniku Rodzinnego 
organizowanego przez naszą firmę dla pra-
cowników i ich pociech. Przygotowane zo-
stały zabawy będące wyzwaniami dla dzieci 
młodszych oraz starszych, a także często dla 

ich rodziców. Plenerowe wydarzenie zorga-
nizowane w swobodnej atmosferze rozrywki 
miało charakter integracyjny i ułatwiło bu-
dowanie otwartych relacji  między wszystki-
mi uczestnikami. Pracownicy wraz ze swoimi 

rodzinami mogli oderwać się od zawodo-
wych obowiązków by miło spędzić czas pod-
czas wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. 

Małgorzata Ożóg
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Przepisy

Sposób przygotowania:
Szpinak należy dokładnie wypłukać i poddusić na parze do momentu, aż zmięknie, 
a następnie posiekać. Roztopić masło i poddusić na nim szpinak (około 10-15 min),  
w tym czasie dodać 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, pieprz i sól. Połowę jogurtu 
wlać do szpinaku i dokładnie wymieszać. Dusić jeszcze około 5 min. Do sosu dodać 
jeszcze trochę naturalnego serka twarogowego, np. Almette, lub włoskiego twarożku 
ricotta i dokładnie wymieszać, a następnie dodać pokruszony ser \ feta (odrobinę 
zostawić do posypania na wierzchu) i 20g parmezanu. Wszystko dokładnie wymieszać 
i smażyć do momentu, kiedy rozpuszczą się sery. Pomidory odcedzić z zalewy i pokroić 
(sok zachować). W rondlu rozgrzać odrobinę oliwy, przełożyć pomidory, wlać zalewą, 
dodać 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę i wymieszać. Zmniejszyć gaz, dodać 
drugą połowę jogurtu i pozostały parmezan. Dusić, do momentu aż lekko zgęstnieje. 
Doprawić do smaku Vegetą, solą i pieprzem. Świeże zioła dodać pod koniec gotowania, 
a suszone w trakcie. Makaron ugotować al dente. Żaroodporne naczynie wysmarować 
masłem. Przełożyć do niego makaron ułożyć warstwę szpinaku. Następnie kolejną 
warstwę makaronu i warstwę sosu pomidorowego. Kolejno makaron, szpinak, makaron 
i sos pomidorowy. Posypać pokrojoną w kostkę fetą lub pokrojoną na plastry mozarellą. 
Zapiekać w piekarniku nagrzanym do około 180C przez około 15 min. Smacznego!!!

Sposób przygotowania:
Wlać mleko do dużej miski, dodać drożdże i zostawić na kilka minut. Dodać mąkę  
i cukier i wymieszać. Przykryć i zostawić aż podwoi swoją objętość. Dodać pozostałe 
składniki i dobrze wyrobić. Ciasto powinno być miękkie i elastyczne. Przykryć  
i zostawić do wyrośnięcia na około 1 godzinę, aż podwoi swoja objętość. W międzyczasie 
przygotować kruszonkę - mąkę wymieszać z cukrem, cukrem waniliowym i cynamonem, 
zalać gorącym, roztopionym masłem i dobrze wszystkie składniki połączyć. Duża 
blachę o wymiarach 43x30cm posmarować masłem, wyłożyć na nią wyrośnięte ciasto, 
rozciągnąć je równomiernie (ciasto będzie dość cienkie). Ułożyć rzędami polówki 
śliwek (skorka do ciasta), posypać kruszonka (głownie pomiędzy śliwkami), przykryć 
ściereczką i zostawić do wyrośnięcia na około 30 minut. Piec w temperaturze 180ºC,  
aż ciasto lekko się zrumieni.

Składniki
•	 300-400g makaronu
•	 duży pęczek szpinaku (około 500g)
•	 6 ząbków czosnku
•	 duży jogurt naturalny
•	 10-15 dag sera fety                                                                       

•	 40g parmezanu
•	 2 łyżki serka ricotta lub np. Almette
•	 puszka pomidorów 
•	 bazylia i oregano (najlepiej świeże)
•	 1 łyżka masła
•	 sól, pieprz 
•	 Vegeta
•	 odrobina oliwy z oliwek

Składniki:
Zaczyn: 
•	 4 łyżeczki suchych drożdży
•	 1/2 szklanki letniego mleka
•	 1/2 szklanki maki
•	 1/4 łyżeczki cukru

Ciasto:
•	 1/2 szklanki letniego mleka
•	 1/2 szklanki cukru
•	 skorka otarta z 1/2 cytryny
•	 szczypta soli
•	 4 łyżki (ćwiartka kostki) 

rozpuszczonego masła
•	 1 cale jajko

•	 1 żółtko
•	 2 3/4 szklanki maki
•	 śliwki węgierki, około 20

Kruszonka:
•	 180g maki
•	 100g cukru
•	 1 mały cukier waniliowy
•	 1/2 kostki mocno rozgrzanego, 

roztopionego masła
•	 1/4 łyżeczki cynamonu 

MAKARONOWA 
ZAPIEKANKA SZPINAKOWO 
– POMIDOROWA

DROŻDŻOWY PLACEK ZE 
ŚLIWKAMI I KRUSZONKĄ

Katarzyna Jarosz

Znajdziecie tam Państwo informacje o ak-
tualnych 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! Zachę-
camy także do aktywnego komentowania po-
stów i udostępnianiu ich znajomym.

Paweł Głuszczyk

POLUB NAS
NA FACEBOOKU
Zapraszamy wszystkich posiadają-
cych profil na portalu społeczno-
ściowym Facebook do polubienia 
profilu firmowego GK Specjał.

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O STYPENDIUM
W tym roku Fundacja Specjał rozszerzyła działania o program stypendialny 
promujący talenty i wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież z ubogich ro-
dzin. Do 31 października br. czekamy na Państwa zgłoszenia.

www.fundacjaspecjal.pl

Zachęcamy do składania wniosków  
o przyznanie stypendium. Zasady popraw-
nego przygotowania wniosków określa Re-
gulamin programu stypendialnego Fundacji 
Specjał, który dostępny jest na stronie inter-
netowej Fundacji: https://fundacjaspecjal.pl/
komu-pomagamy.html 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumen-
tami należy składać pisemnie na adres:                 
Fundacja Specjał ul. Ciepłownicza 8, 35-322 
Rzeszów z dopiskiem „Program Stypendial-
ny”. Informację, o terminie składania wnio-
sków o udzielenie stypendium w danym roku 
Fundacja Specjał zamieszcza na swojej stro-
nie internetowej.

Magdalena Bonecka-Sowa
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POLUB NAS
NA FACEBOOKU

ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA !

Specjał Finanse obecnie działa w wielu 
obszarach. Jednym z nich jest branża teleko-
munikacyjna. Oferujemy tu karty SIM sieci 
Orange oraz Internet mobilny LTE dla klien-
tów indywidualny zatrudnionych w spółkach 
Grupy Kapitałowej Specjał oraz w firmach  
i instytucjach z nami współpracujących. Abo-
nament Orange No Limit dla pracowników 
powyżej wymienionych grup zakupowych,  
który zawiera nielimitowane połączenia do 
sieci komórkowych i stacjonarnych 
oraz nielimitowane SMS/MMS i wy-
brany pakiet internetowy oferujemy 
już od 7,38 zł brutto miesięcznie. Umo-
wy są zawierane bezpośrednio z nami 
indywidualnie przez pracowników.

Nowością jest oferta telefonii ko-
mórkowej oraz Internetu mobilnego 
LTE sieci Plus dedykowana dla firm. 
Oferta przeznaczona jest dla przed-
siębiorstw, które współpracują z Gru-
pą Kapitałową Specjał.  Cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem, z uwagi 
na niską cenę kart abonamentowych 
oraz wysoki pakiet internetowy LTE 
przyporządkowany do każdej karty. 
Mamy już pierwszy pozytywny odzew 
naszych klientów.

Z sukcesem prowadzimy sklep inter-
netowy pod adresem www.sklep.spe-
cjalfinanse.pl, w którym sprzedajemy  
w bardzo atrakcyjnych cenach smartfo-
ny, laptopy, drukarki i akcesoria.

Zajmujemy się również sprzedażą 
energii elektrycznej i gazu ziemnego. 

Oferujemy wszelkiego rodzaju ubez-
pieczenia, w tym także ubezpieczenia 
grupowe i komunikacyjne (np. OC, AC, 
NNW).

Pośredniczymy w sprzedaży samocho-
dów oraz ich finansowaniu z korzystnym 
leasingiem lub kredytem, czy wynajmem 

długoterminowym.
Świadczymy szeroki wachlarz usług finan-

sowych dla firm oraz klientów indywidual-
nych, w tym kredyty hipoteczne i konsolida-
cyjne.

Leasingujemy wszystko począwszy od sa-
mochodów, po sprzęt IT, maszyny i meble, 
etc.

Zapraszam do śledzenia naszej strony 
www.specjalfinanse.pl, gdyż ciągle poszerza-
my swoją działalność o dodatkowe usługi.

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse 
mieści się przy ul. Boya – Żeleńskiego 5, tel. 
17/ 8 507 507

Radosław Kycia

SPECJAŁ FINANSE: SPÓŁKA
WCIĄŻ SIĘ ROZWIJA
Oferta Specjału Finanse stale się poszerza. Spółka kompleksowo obsługuje zarówno pracowników Grupy Kapita-
łowej Specjał, jak i klientów zewnętrznych.
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Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy dla pana 
Leszka, pracownika Arma Sp. z .o.o. W kwiet-
niu br.  pana Leszka i jego rodzinę dotknę-
ło wielkie nieszczęście  - spalił im się dom.  
W obliczu tej tragedii we wszystkich oddzia-
łach Specjału oraz spółkach należących do 
Grupy Kapitałowej Specjał zorganizowana 
została zbiórka  pracownicza dla pogorzelca.  
Dzięki Państwa hojności udało się zebrać po-

nad 3000 zł. Pieniądze zostały już przekazane 
panu Leszkowi i stały się jednym ze źródeł 
finansowania remontu domu. W imieniu 
Grupy Kapitałowej Specjał i Pana Leszka ser-
decznie dziękujemy wszytkim pracownikom, 
którzy uczestniczyli w zbiórce. 

Magdalena Bonecka-Sowa



OCHRONA OSÓB I MIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
SYSTEMY ALARMOWE
KONWOJE I INKASO
SERWIS TECHNICZNY
TV PRZEMYSŁOWA
MONITORING

PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O. / PSH NASZ SKLEP S.A. Dział rozwoju 
Telefon: 48 17 859 71 23, 691 408 675
e-mail: rozwoj@ochronaspecjal.com.pl
www.ochronaspecjal.com.pl

ARMA SP. Z O.O. Dział rozwoju 
Telefon: 48 13 436 60 90 wew. 25, 508 161 312
e-mail: bok@armakrosno.pl
www.armaochrona.pl
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MAGAZYNIER KIEROWCA KAT. C KASJER-SPRZEDAWCA
OFERTA Z ZAKWATEROWANIEM

Miejsce pracy: Rzeszów, Kokotów, Pruszcz Gdański, 
                                Wrocław, Tomaszów, Lubelski, 
                                Bronisze, Leszno, Łódź

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

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

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

Ilona Kasperkowicz

Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Rzeszów, 
                                Tomaszów Lubelski

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

Miejsce pracy: Rzeszów

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


