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Z okazji zbliżających się Świąt
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2019 niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Zarząd i Pracownicy
GK Specjał

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM TOKARZEM, PREZESEM GRUPY KAPITAŁOWEJ SPECJAŁ

SKALA TARGÓW ODZWIERCIEDLA NASZĄ
POZYCJĘ NA RYNKU
Specjał uruchomił kolejny odział hurtowy, tym razem w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Czy tym samym nastąpiło już pełne pokrycie potrzeb hurtowych Grupy Kapitałowej?
Tak dobrze jeszcze nie jest. Aktualnie
mamy 13 oddziałów i brakuje nam jeszcze
kilku oddziałów na tzw. ścianie wschodniej
i w województwie lubuskim. Przydałby się
nam także oddział na pograniczu Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, a nawet w rejonie
Polski centralnej, czy Kujaw. Będziemy takie
oddziały sukcesywnie uruchamiać, chociaż
w ostatnich latach skupialiśmy się głównie
na poprawie efektywności oddziałów już
działających. Udało się doprowadzić do tego,
że właściwie wszystkie istniejące oddziały
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hurtowe Specjału są albo w pełni rentowne,
albo niewiele trzeba, aby taką rentowność
uzyskać. Dotyczy to trzech oddziałów, które
jeszcze nieco ponad rok temu miały spore kłopoty, teraz zaś mają szanse najpóźniej
w przyszłym roku na osiągnięcie pełnej rentowności.
Czy nowe oddziały będziecie uruchamiać
poprzez akwizycje, czy drogą rozwoju organicznego?
Nie chciałbym w tym miejscu deklarować sposobu poszerzania naszej działalności
hurtowej. O tym bowiem prawdopodobnie
zadecydują okoliczności. Jeżeli będzie możliwość akwizycji to oczywiście skorzystamy,
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jeżeli lepiej będzie zbudować oddział organicznie, to dlaczego nie... Wbrew pozorom
rynek obrotu produktami FMCG ma wciąż
jeszcze spory potencjał i uważam, że różne
opcje poszerzania działalności w tej branży
są realne. Dlatego też rozpatrujemy rozmaite
formy umacniania naszej rynkowej pozycji.
Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ostatnia
duża akwizycja naszej Grupy, czyli przejęcie
LD Holding miała miejsce już ponad 4 lata
tamu i warto pomyśleć o kolejnej dużej fuzji.
Tym bardziej, że w tym czasie rynek bardzo
się rozwinął i warunki do podjęcia poważnych wyzwań stają się coraz bardziej sprzyjające naprawdę znaczącym fuzjom. I na to
liczymy...

Czyli Pana wezwanie do podjęcia współpracy z GK Specjał ogłoszone zarówno przed
ponad rokiem, jak i powtórzone w roku bieżącym nadal pozostaje aktualne?
Oczywiście, że tak. Przyznaję, że nasza
propozycja jeszcze nie zaowocowała podpisaniem konkretnych umów, jednak potencjalnych chętnych wcale nie było tak mało.
Trzeba jednak pamiętać, że nasza oferta nie
była sposobem na ratowanie upadających
przedsiębiorstw, lecz miała przede wszystkim na celu wykorzystanie synergii dwóch,
lub więcej firm radzących sobie na rynku.
A takie oferty zdarzają się dosyć rzadko. Wierzę jednak, że szybko uda nam się znaleźć
partnerów nie tylko gotowych do współpracy, ale i posiadających możliwości stworzenia
nowej jakości na rynku dzięki wspólnym
działaniom. Specjał dysponuje przecież i potencjałem ludzkim i know how, które gotów
jest udostępnić takiemu partnerowi, który
posiadając wiedzę i znajomość określonego
segmentu rynku oczekuje właśnie tego typu
wsparcia.
Po przejęciu ponad połowy udziałów
w spółce Rabat Detal zarządzającej ponad
tysiącem dwustu sklepów Rabat zapowiada
Pan, że najpóźniej do roku 2020 Specjał chce
mieć około 10 tysięcy sklepów franczyzowych. To swoisty powrót do planów sprzed
3-4 lat?
Nigdy z tamtych planów się nie wycofaliśmy, co najwyżej nastąpiło niewielkie opóźnienie w ich realizacji. Od dawna twierdzę,
że w obecnej sytuacji rynkowej dla dużych
firm handlowych takich jak Specjał warunkiem rozwoju jest poszerzenie zaplecza
detalicznego. I temu de facto podporządkowana jest większość naszych działań od
kilku lat. Spore jest tempo rozwoju organicznego naszych sieci franczyzowych. Przejmujemy albo w całości, albo duże udziały
w spółkach zarządzających licznymi sieciami franczyzowymi. W efekcie mamy
w naszym portfolio prawie 8 tysięcy placówek handlowych, a w ciągu najpóźniej 2 lat
chcemy tę liczbę zwiększyć do 10 tysięcy. Sądzę, że jest to w pełni realne.
Koniunktura na rynku FMCG utrzymuje
się od kilku lat. Jak Pan na tym tle ocenia
tegoroczne wyniki GK Specjał?
Był to z pewnością bardzo dobry rok. Nie
mamy jeszcze ostatecznych wyliczeń, ale szacuję, że tegoroczne obroty wzrosły średnio

o około 15 proc., a w przypadku wielu oddziałów, czy spółek zależnych zwiększyły się
nawet o 20 proc. To rzadko spotykany przyrost. Wyraźny wzrost pojawił się w dziedzinach, w których jeszcze niedawno mieliśmy
spore kłopoty, czyli w hurcie. I to mimo wyraźnego wzrostu kosztów, przede wszystkim
kosztów osobowych. Liczę na to, że tendencje takie utrzymają się także w latach następnych.
Czy uważa Pan, że rok przyszły będzie podobnie udany jak właśnie mijający?
Chcemy powtórzyć nasz sukces rozwojowy z tego roku i planujemy bardzo ambitny
wzrost, nawet o 30 proc. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że takie założenia otwierają drogę dla wielu producentów,
którzy widząc w naszej firmie prawdziwego
partnera chcą się z nami rozwijać. Do ścisłej współpracy zapraszamy także kupców.
Dla nich z pewnością w 2019 roku będziemy
mieli jeszcze więcej promocji, lepszy serwis,
a także zaproponujemy elastyczność o charakterze finansowym.
Zakończyły się właśnie XXI Międzynarodowe Targi Biznes – Żywność – Medycyna – Auto Flota 2018. Już na pierwszy
rzut oka widać było, że mamy do czynienia
z prawdziwie rekordową imprezą. Co zadecydowało o tak ogromnym zainteresowaniu
Targami zarówno ze strony wystawców, jak
i klientów oraz gości?
Niektórzy twierdzą, że powodem tego sukcesu jest przeprowadzenie Tagów w nowej
lokalizacji umożliwiającej zebranie o wiele
większej i liczniejszej niż w latach minionych reprezentacji branż, którymi zajmuje
się GK Specjał. Ja jednak pozwolę sobie być
nieskromnym i odpowiem następująco: Specjał jest na polskim rynku drugą co do wielkości firmą zajmującą się głównie obrotem
produktami FMCG. Jest przedsiębiorstwem
notującym co roku wyraźny wzrost obrotów.
Współpraca z nami jest ważna dla tysięcy
sklepów, firm, przedsiębiorstw. Nic więc
dziwnego, że zainteresowanie uczestnictwem
w wydarzeniach organizowanych przez GK
Specjał jest coraz większe. I nadal będzie
rosło. Tak więc krótko mówiąc: skala tegorocznych Targów jest swoistm odzwierciedleniem pozycji Specjału na polskim rynku.
I oby tak dalej...
Dziękuję za rozmowę
Witold Nartowski
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REKORDOWE TARGI SPECJAŁ
Za nami XXI edycja Targów Biznes -Żywność- Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2018 r. Były to Targi rekordowe. Nie tylko pod względem wielkości sprzedaży i liczby wystawców, ale i frekwencji. 20 tysięcy odwiedzających i klientów
oraz blisko 300 wystawców – żadna z poprzednich edycji Targów nie mogła się pochwalić podobnym wynikiem.
Tegoroczna edycja Targów po raz pierwszy odbyła się w obiekcie
G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa
Podkarpackiego w Jasionce, które jest obecnie najnowocześniejszym
obiektem biznesowym zlokalizowanym na terenie województwa. Na
ponad 16 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej
zaprezentowały się zarówno firmy, dla których udział w Targach stał
się już tradycją, jak również debiutanci z różnych branż, m.in.: FMCG,
motoryzacyjnej, finansowej, medycznej, poligraficznej, ochrony mienia, wyposażenia wnętrz sklepów, hurtowni i magazynów. Pierwszy
dzień Targów zakończył się uroczystą galą, podczas której goście

mogli bawić się m.in. na koncercie gwiazdy wieczoru – zespołu Zakopower. Dla klientów i odwiedzających Targi przygotowane zostały
liczne atrakcje. Jedną z nich była niewątpliwie obecność Zenona Martyniuka na stoisku Zenek Energy Drink w drugim dniu Targów. Fani
mieli możliwość nie tylko otrzymania autografu, ale także zrobienia
sobie pamiątkowego zdjęcia ze swoim idolem. Król muzyki disco swoją obecność na Targach zwieńczył koncertem, który odbył się na sali
kongresowej. Jak zwykle Zenon sprawił, iż tłumy, które zgromadziły
się na koncercie doskonale się bawiły.

Od lewej: Jacek Woźniak, prezes zarządu P.P.U.H. Woseba Sp. z o.o.; Dariusz Maciągowski,
krajowy kierownik ds. kluczowych klientów P.P.U.H. Woseba Sp. z o.o.; Jacek Respekta, krajowy
kierownik ds. kluczowych klientów P.P.U.H. Woseba Sp. z o.o.; Roland Brylewski, dyrektor ds.
sprzedaży P.P.U.H. Woseba Sp. z o.o.

Od lewej: Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał; Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty,
Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych, ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
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PATRONI HONOROWI:
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski
• Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl
• Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart
• Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
PATRONI:
• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
• Podkarpacki Klub Biznesu
• Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
• Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie
• Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie

PATRONI MEDIALNI:
• Wiadomości Handlowe
• Handel
• Poradnik Handlowca
• Super Nowości
• TVP 3 Rzeszów
• Hurt & Detal
•
•
•
•

PARTNERZY TARGÓW:
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Centrum Medyczne MEDYK
IP CLINIQ
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

KONGRES

Równocześnie z Targami odbył się ogólnopolski kongres: „Dokąd
zmierza polski handel?” współorganizowany przez czasopisma branżowe m.in. „Wiadomości Handlowe”, „Handel”, „Poradnik Handlowca”. Moderatorami wydarzenia byli redaktorzy najlepszych gazet branżowych zajmujących się tematyką branży FMCG. Podczas kongresu
wspólnie z liderami rynku poruszono szereg tematów związanych
z rynkiem FMCG w Polsce oraz trendami na rynku europejskim.
Zakres merytoryczny kongresu został wsparty aktywnym udziałem
ekspertów m.in. z Nielsena, Mintela, GfK, CMR oraz LZ Retailytics.
Na zaproszenie organizatorów w debatach i panelach dyskusyjnych
wzięli udział przedstawiciele kierownictw największych koncernów
i firm rynku FMCG. Wśród uczestników byli m.in.: Bogusław Kowalski, prezes zarządu Graal S.A.; Marek Moczulski, prezes zarządu
Bakalland S.A.; Tomasz Wielgomas, wiceprezes zarządu Dawtona
Sp. z o.o.; Krzysztof Gradecki, współwłaściciel PGD Polska Sp. z o.o.
; Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie S.A.; Anna
Jakubowski, prezes zarządu Marie Brizard Wine & Spirits Polska
Sp. z.o.o.; Marek Sypek, dyrektor generalny, członek zarządu Stock
Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Zych, wiceprezes zarządu Dobrowolscy
Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Władysław Migdał Katedra Przetwórstwa
Produktów Zwierzęcych UR w Krakowie; Urszula Miazga, dyrektor
marketingu Smak-Górno Sp. z o.o.; Edyta Łuczyńska, dyrektor komercyjny Indykpol S.A.; Sebastian Bogdał dyrektor sprzedaży tradycyjnej
Indykpol S.A.; Jiří Vlasák, prezes zarządu Hoop Polska Sp. z o.o.; Edyta
Pabis, wiceprezes zarządu Grupa Maspex; Maciej Herman, dyrektor
zarządzający Lotte Wedel Sp. z o.o.; Jarosław Gondek, dyrektor handlowy I.D.C. Polonia S.A.; Waldemar Dimke, dyrektor sprzedaży Hochland Polska Sp. z o.o.; Marcin Skowron, wiceprezes ds. sprzedaży
i marketingu Z.T. Bielmar Sp. z o.o.; Michał Mrowiec, wiceprezes ds.
sprzedaży Kompania Piwowarska S.A.; Mieszko Musiał, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Carlsberg Polska Sp. z o.o.; Paweł Lipień, dyrektor
ds. sieci detalicznych Grupa Żywiec S.A.
Wszystkie konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Od lewej: Krzysztof Gradecki, współwłaściciel PGD Polska Sp. z o.o.; Waldemar Dimke, dyrektor sprzedaży Hochland Polska Sp. z o. o.; Jarosław Gondek,
dyrektor handlowy I.D.C. Polonia S.A.

Od lewej: Sebastian Bogdał, dyrektor sprzedaży tradycyjnej Indykpol S.A.;
Urszula Miazga, dyrektor marketingu Zakład Mięsny Smak Górno Sp. z o.o.

Lek. med. Stanisław Mazur, spec. chorób wew., kardiolog, prezes
CM MEDYK

Ewa Rybołowicz, Retailer Services Director, Nielsen

Sebastian Rennack, starszy anlityk LZ Retailytics
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Od lewej: Krzysztof Gradecki, współwłaściciel PGD Polska Sp. z o.o.; Waldemar Dimke,
dyrektor sprzedaży Hochland Polska Sp. z o.o.

Od lewej: Michał Mrowiec, wiceprezes ds. sprzedaży Kompania Piwowarska S.A.; Marek
Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o. o.; Marek Moczulski, prezes zarządu Bakalland
S.A.; Ewa Rybołowicz, Retailer Services Director, Nielsen; Łukasz Stępniak, zastępca redaktora
naczelnego Wiadomości Handlowe

Grzegorz Zych, wiceprezes zarządu Dobrowolscy Sp. z o.o. - panel prezentacyjny
– „Nowości produktowe, jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta.”

Od lewej: Jiři Vlasák, prezes zarządu Hoop Polska Sp. z o.o.; Marek Szybalski, wiceprezes
Rabat Detal Sp. z o.o.; Michał Mrowiec, wiceprezes ds. sprzedaży Kompania Piwowarska
SA; Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.; Marek Moczulski, prezes zarządu
Bakalland S.A.

Od lewej: Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie S.A.; Marian Zych, wiceprezes
zarządu PSH Livio S.A.;. Marcin Skowron wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Z.T. BIELMAR SP. Z O.O.; Mieszko Musiał, wiceprezes Calsberg Polska Sp. z o.o.

Od lewej: Krzysztof Gradecki, współwłaściciel PGD Polska Sp. z o.o.; Waldemar Dimke,
dyrektor sprzedaży Hochland Polska Sp. z o. o.; Jarosław Gondek, dyrektor handlowy I.D.C.
Polonia S.A.; Edyta Pabis, v-ce prezes zarządu Grupa Maspex; Anna Jakubowski,
prezes zarządu Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.; Barbara Mikusińska-Ozdobińska,
redaktor naczelny Handel

Od lewej: Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel Sp. z o.o.; Krzysztof Gradecki,
współwłaściciel PGD Polska Sp. z o.o.; Bogusław Kowalski prezes zarządu Graal S.A.; Krzysztof
Tokarz, prezes GK Specjał; Łukasz Stępniak, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości
Handlowe

Od lewej: Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie S.A.; Marian Zych, wiceprezes
zarządu PSH Livio S.A.;. Marcin Skowron wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i
marketingu Z.T. Bielmar Sp. z o.o.; Mieszko Musiał, wiceprezes Calsberg Polska Sp. z o.o.;
Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst Mintel; Łukasz Stępniak, zastępca redaktora
naczelnego Wiadomości Handlowe

Od lewej: Piotr Sekuła i Łukasz Jończyk Nestle Professional, warsztaty kulinarne
- Przekąski – nowoczesne podejście do gastronomii

LOTERIA TARGOMANIA
Podczas dwóch dni Targów odbyły się losowania nagród dla
osób posiadających kupony loteryjne, które wydawane były
podczas Targów przez wystawców stoisk handlowych za realizację zamówień. Wśród nagród były min.: telewizor LG LED 55
CALI, laptop HP Pavilion, konsola XBOX ONE, wieża PANASONIC, smartfon SAMSUNG Galaxy J7, smartwatch XIAOMI,
tablet SAMSUNG Galaxy, dron GOCLEVER, rower stacjonarny Kettler, hulajnoga elektryczna, deskorolka elektryczna.
Drugiego dnia Targów o godzinie 14:10 odbyło się losowanie
konsoli SONY PlayStation 4 dla osób posiadających kupony loteryjne, które opublikowane zostały w gazecie Super Nowości
Fundatorami wszystkich nagród byli Organizatorzy Targów.

TARGI MEDYCZNE
Jak co roku na Targi medyczne zaproszone zostały firmy, które zaprezentowały między innymi oferty z zakresu medycyny
naturalnej, profesjonalnych środków czystości i higieny, sprzętu
i aparatury medycznej, mebli medycznych, środków opatrunkowych, odzieży i obuwia medycznego. Równocześnie z Targami
odbył się zorganizowany przez Podkarpacką Okręgową Radę
Aptekarską duży panel wykładowy dla farmaceutów. Natomiast
Partner Targów Medycznych - Centrum Medyczne Medyk
Sp. z o.o., przygotowała cykl bezpłatnych prelekcji na temat profilaktyki zdrowia dla odwiedzających oraz bezpłatne badania
i konsultacje lekarskie ze specjalistami.
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Przedstawiciele firm, których produkty zostały nagrodzone w konkursie ZŁOTY MEDAL

ZŁOTE MEDALE DLA NAJLEPSZYCH
Podczas tegorocznych Targów Jury już po raz szósty przyznało 30
medali trzydziestu najwyżej ocenionym produktom wraz z certyfikatami i prawem do użytkowania logotypu konkursu na zwycięskich
produktach. W konkursie wzięło udział 69 producentów z branży
FMCG, kapituła konkursu oceniła 122 produkty w następujących
kryteriach:
1. Opakowanie, atrakcyjność wizualna/funkcjonalność,
2. Atrakcyjność cenowa produktu,
3. Jakość/ocena organoleptyczna.

Laureaci nagród od władz miasta i regionu oraz nagród ZŁOTY SPECJAŁ

LAUREACI STATUETEK OD WŁADZ MIASTA I REGIONU
ORAZ ZŁOTYCH SPECJAŁÓW
Podsumowaniem pierwszego dnia targów była uroczysta gala wieczorna, podczas której wręczone zostały statuetki m.in. przez przedstawicieli władz samorządowych w następujących kategoriach: Biznes,
Żywność, Medycyna, a także nagrody Złoty Specjał za Produkt Roku,
Debiut Roku, Najlepsze Stoisko oraz Osobowość Roku.
OTO LISTA TEGOROCZNYCH LAUREATÓW:

LISTA LAUREATÓW PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PRODUCENT

PRODUKT

BZK ALCO S.A.
CARLSBERG POLSKA SP. Z O.O.
DANONE SP. Z O.O.
DEGA S.A.
DR GERARD SP. Z O.O.
FORTUNA SP. Z O.O.
GOLIARD SP. Z O.O.
HELIO S.A.
HORTEX SP. Z O.O.
INDYKPOL S.A.
LISNER POZNAŃ SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MV POLAND SP. Z O.O
MWS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
P.P.H.U. LUMAR LUCJAN WALKOWICZ
P.P.U.H. ALBATROS KRZYSZTOF PRUCNAL
P.P.U.H. WOSEBA SP. Z O.O.
PODRAVKA POLSKA SP. Z O.O.
POLMLEK SP. Z O.O.
POLMOS BIELSKO - BIAŁA S.A.
PPHU PUBLIMA SP. J. LICHOTA&LICHOTA ZAKŁAD PRZETWÓRCZY MIĘSA LIPSKO
PRYMAT SP. Z O.O.
RED BULL SP. Z O.O.
STOCK POLSKA SP. Z O.O.
TOPFOOD SP. Z. O.O.
WAWEL S.A.
ZAKŁAD MIĘSNY SMAK-GÓRNO SP. Z O.O.
ZAKŁADY MIĘSNE SZUBRYT ZBIGNIEW SZUBRYT
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA S.A.
ZBYSZKO COMPANY S.A.
ZPC ŚNIEŻKA S.A.

WATAHA 40%, 0,7 L
SOMERSBY WATERMELON BUTELKA 0,4 L
ACTIVIA DRINK Z SIEMIENIEM LNIANYM 0,28 L
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI 135 G
RURKI WAFLOWE ROLLS ROLLS CREAM „ZEBRA” 160 G
NAPÓJ JABŁKO WIŚNIA ŻURAWINA 0,3 L
MAKARON SMAKI ŚWIATA - KUCHNIA WŁOSKA 400 G
MASA MAKOWA 850G
NAPÓJ POMARAŃCZA MANGO 1,75 L
PASZTET SAMO DOBRO Z INDYKA 1,2 KG
FILETY ŚLEDZIOWE W SOSIE ŚMIETANOWYM Z KURKAMI 280 G
STUMBRAS CENTENARY 0,5 L
TYMBARK MUS 120 G
CRISPY CUBES WAFELKI KAKAOWE Z KREMEM 700 G
MIX ŚLEDZIOWY 5X400 G
KAWA ARABICA 500 G
NATUR PRZYPRAWA WARZYWNA DO POTRAW 150 G
JOGURT MALINOWY Z MUSLI KOKOSOWYM 210 G
BIAŁY BOCIAN 40% 0,5 L
KIEŁBASA CHŁOPSKA 1,1 KG
MUSZTARDA CZESKA SŁODKO - OSTRA 180 G
RED BULL ENERGY DRINK 0,25 L
STOCK PRESTIGE 0,5 L
MIÓD WIELOKWIATOWY GREEN GARDEN 370 G
PRALINY MALAGA 2,5 KG
KIEŁBASA Z CZOSNKIEM NIEDŹWIEDZIM 400 G
SZYNKA PODOBNA DO TEJ Z PRL-U 1,2 KG
OLEJ KUJAWSKI - POMIDOR, CZOSNEK, BAZYLIA 0,25 L
ROKO LEMONIADE GAZ CYTRYNA ARONIA MIĘTA 1 L
CIASTKA MICHAŁKI CIEMNE LUZ 1,4 KG
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• Statuetka Wojewody Podkarpackiego
w kategorii medycyna: TARGOWY LIDER
MEDYCZNY dla ANTAR SPÓŁKA JAWNA
• Statuetka Wojewody Podkarpackiego w
kategorii medycyna: NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA dla HYDREX
DIAGNOSTICS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
• Statuetka Wojewody Podkarpackiego w kategorii medycyna: NAJCIEKAWSZA OFERTA
TARGOWA dla PPUH VOIGT SP. Z O.O.
• Statuetka Marszałka woj. Podkarpackiego
w kategorii biznes: TARGOWY LIDER BIZNESU dla UNILEVER POLSKA SP. Z O.O.
• Statuetka Marszałka woj. Podkarpackiego
w kategorii biznes: NAJCIEKAWSZA PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA
dla NDYKPOL S.A.
• Statuetka Marszałka woj. Podkarpackiego
w kategorii biznes: NAJCIEKAWSZA OFERTA
TARGOWA
dla LOTTE WEDEL SP. Z O.O.
• Statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność: TARGOWY LIDER
ŻYWNOŚCI dla MWS SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
• Statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność: NAJCIEKAWSZA
PROMOCJA I REKLAMA TARGOWA
dla NESTLE POLSKA S.A.
• Statuetka Prezydenta Miasta Rzeszowa
w kategorii żywność: NAJCIEKAWSZA
OFERTA TARGOWA
dla KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
• Statuetka ZŁOTY SPECJAŁ w kategorii
PRODUKT ROKU DLA GRUPA ŻYWIEC
S.A. ZA PIWO ŻYWIEC 0,0%
• Statuetka ZŁOTY SPECJAŁ w kategorii
DEBIUT ROKU
dla OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU
• Statuetka ZŁOTY SPECJAŁ w kategorii
NAJLEPSZE STOISKO
dla HOOP POLSKA SP. Z O.O.
• Statuetka ZŁOTY SPECJAŁ w kategorii
OSOBOWOŚĆ ROKU
dla WŁADYSŁAWA ORTYL A MARSZAŁEKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
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Pracownicy odznaczeni przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę złotym, srebrnym i brązowym medalem
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, wynikające z pracy zawodowej.

Podczas Gali Wieczornej zostały także wręczone odznaczenia państwowe od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.
Pani wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz, wręczyła pracownikom GK SPECJAŁ złote, srebrne i brązowe medale za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, wynikające z pracy zawodowej.

Od lewej: Anna Terlecka zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Handlowe;
Grzegorz Szafraniec wiceprezes zarządu Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.;
Iwona Szwan prezes zarządu Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Od lewej: Zenon Martyniuk, lider zespołu Akcent, Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał

Marcin Skowron wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Z.T. Bielmar
Sp. z o.o.

LISTA ODZNACZONYCH PRACOWNIKÓW:
Ryszard Kolowca 			
Medal Złoty
Grzegorz Buczek				Medal Srebrny
Jolanta Darłak				Medal Srebrny
Janusz Demitraszek			
Medal Srebrny
Andrzej Górski				Medal Srebrny
Sławomir Mróz				Medal Srebrny
Bożena Olechowska-Świzdor		
Medal Srebrny
Waldemar Popek			
Medal Srebrny
Justyna Furman				Medal Brązowy
Tomasz Gąsior				Medal Brązowy
Wiktor Hałdys				Medal Brązowy
Paweł Jasiłek				Medal Brązowy
Ewa Kubacka				Medal Brązowy
Dominik Kusiak				Medal Brązowy
Łukasz Szubart				Medal Brązowy

Od lewej: Barbara Mikusińska-Ozdobińska, redaktor naczelny Handel; Sebastian
Rennack , analityk LZ Retailytics; Ilona Mrozowska, z-ca redaktora naczelnego Handel

Od lewej: Wacław Pyra, Małgorzata Ożóg GK Specjał, Emil Jurkiewicz, Fundacja
Bliźniemu Swemu

Od lewej: Michał Mrowiec, wiceprezes ds. sprzedaży Kompania Piwowarska S.A.;
Przemysław Wystarczyk, kierownik ds. grupy klientów hurtowych Kompania
Piwowarska S.A.

PODZIĘKOWANIE

LICYTACJA PRAC ARTYSTÓW
Podczas gali wieczornej odbyła się licytacja, którą przeprowadził Wacław Pyra.
Pod młotek zostało przeznaczonych 17 prac
podarowanych przez wybitnych twórców,
z której dochód w całości przekazany zostanie osobom niepełnosprawnym, dyskryminowanym, wykluczonym, jak również ich
rodzinom i osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Licytacja cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem.
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Od lewej: Evangelos Evangelou, prezes zarządu Herbapol Lublin S.A.; Vassilen Tzanov,
dyrektor generalny CEDC International Sp. z o.o.; Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał;
Aleksandra Rybarkiewicz kierownik ds. rozwoju Sieci PSH Nasz Sklep S.A.
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SPECJAŁ CORAZ WYŻEJ W RANKINGU
Firma Coface już po raz trzynasty przygotowała ranking TOP 500 CEE, czyli zestawienie 500 największych firm
w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjał zanotował awans z pozycji 55 na 53.
Ranking prezentuje przedsiębiorstwa, które osiągnęły największe
obroty w 2017 roku w ujęciu bezwzględnym. Analizowana jest także
struktura sektorowa, zmiany rentowności i zatrudnienia oraz kondycja rynków, na których działają przedsiębiorstwa.
W Polsce najnowsza edycja została ponownie przygotowana wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita, a uroczyste ogłoszenie wyników
odbyło się 5 września 2018 r., podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, w Salonie Rzeczpospolitej.
W porównaniu z poprzednią edycją rankingu, spółka Specjał zanotowała awans z pozycji 55 i zajęła 53 miejsce. Awans w zestawieniu

52

PL

CYFROWY POLSAT S.A.*

Electronics,
information &
telecommunications

2 353

1,00%

226,3

-7,40%

53

PL

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE
SPECJAŁ SP. Z O.O.*

Agriculture, meat,
agri-food & wines

2 323

5,60%

4

13,10%

54

PL

GRUPA AZOTY S.A. *

Minerals,
chemicals,
petroleum, plastics
& pharma

2 302

7,40%

117

30,30%

500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej po raz kolejny potwierdza, że Specjał to firma stabilna o ugruntowanej i mocnej
pozycji.
Maciej Czerwiński

SPECJAŁ W ZŁOTEJ SETCE
Specjał jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w regionie płd-wsch Polski. W rankingu Złota Setka największych przedsiębiorstw Podkarpacia uplasował się na ósmej pozycji.
Opracowywany już od kilku lat ranking informuje przede wszystkim o stanie gospodarki w regionie. W środę 26 września w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa
na uroczystej gali Złotej Setki i specjalnej konferencji poznaliśmy
wyniki rankingu największych firm woj. podkarpackiego. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,
prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw z Podkarpacia. W tegorocznym
zestawieniu Specjał uplasował się na ósmej pozycji dzięki obrotom
1. 246 .764 tys. zł.
Maciej Czerwiński

XIII REGIONALNA GALA KONKURSU
LODOŁAMACZE
Podczas uroczystej Gali regionalnego etapu Konkursu „Lodołamacze 2018” w dniu 12 września zostały przyznane
nagrody dla osób, firm oraz instytucji zaangażowanych w problemy osób niepełnosprawnych. XIII edycja tego Konkursu odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
- Konkurs ten docenia nie tylko pracodawców, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych, ale również firmy, które tworzą
i realizują projekty na rzecz zdrowia swoich
pracowników, jak również dziennikarzy, którzy przedstawiają aspekty niepełnosprawności
i tych, którzy gwarantują dostęp do miejsc
i obiektów dla osób niepełnosprawnych – mówił podczas Gali Krzysztof Tokarz, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie i Prezes PPHU „Specjał”.
Najbardziej zasłużonym firmom i osobom
wręczono okolicznościowe statuetki w sze-

ściu kategoriach: Zakład Pracy Chronionej,
Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Zdrowa
Firma, Przyjazna Przestrzeń i Dziennikarz
bez Barier. Uhonorowano najlepszych z czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego.
W kategorii Przyjazna Przestrzeń zwyciężyło Muzeum Dobranocek z Rzeszowa, gdzie
zwiedzającym niepełnosprawnym oferuje się
pomoc asystenta. W kategorii Otwarty Rynek Pracy I miejsce zajęła firma ELE-COMP
Sp. z o.o. z Rzeszowa, w której prawie połowa
zatrudnionych osób to niepełnosprawni.
Justyna Kopeć
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Zdjęcia: www.lodolamacze.info.pl
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RUSZYŁ ODDZIAŁ W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM
We wrześniu w Ostrowcu Świętokrzyskim został otwarty kolejny oddział Specjał, w którym oferowana jest możliwość zakupów m.in. w samoobsługowym systemie cash&carry. Uroczystego otwarcia dokonał prezes GK Specjał
Krzysztof Tokarz.
Nowoczesna hala zlokalizowana jest przy
ulicy Kilińskiego 30c. Obiekt dysponuje powierzchnią sprzedaży 1 640 mkw., w tym
chłodnią o powierzchni 200 mkw.
- Podczas otwarcia dostaliśmy dużo wsparcia ze strony klientów, którzy z optymizmem
dokonali pierwszych zakupów - podkreślał
Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał.
Uroczyste otwarcie, które odbyło się 14
września spotkało się z uznaniem i pozytywnym odbiorem ze strony klientów. Poniżej
prezentujemy kilka opinii.
Pani Aneta Kałuża, sklep spożywczo-przemysłowy
„Otwarcie oddziału Specjał w Ostrowcu
było bardzo dobrze zorganizowane. Szybka,
miła obsługa, fajni ludzie, klientów było tak
dużo, że brakowało wózków. Format Cash
and Carry bardzo mi odpowiada, ale również
mogę skorzystać z platformy e-hurtownia
i dostawy na miejsce. Skorzystałem z wielu
promocji oraz ze świetnego poczęstunku”
Marianna Chodakowska, sklep spożywczo-przemysłowy
„Zostałam zaproszona na otwarcie nowego Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wiem, że jest to 100% polski kapitał. Hur-

townia posiada w swojej ofercie wszystkie
największe marki i produkty regionalne. Po
za tym wypełnili lukę na rynku świętokrzyskim. Ceny są dobre, ale liczy się również
atmosfera, szybkość obsługi i atrakcyjność
oferty, jaką posiadają. Życzę wam sukcesów
z pożytkiem dla nas klientów.”
EiM Wróblewscy ELMAR
„Braliśmy udział w oficjalnym otwarciu
tej nowej hurtowni w naszym regionie. Miło
było poznać na oficjalnym otwarciu właściciela firmy oraz osoby odpowiedzialne za
jej prawidłowe funkcjonowanie w naszym
mieście. Oferta hurtowni mile nas zaskoczyła. Półki zatowarowane, ceny przystępne
i jeszcze można liczyć na dodatkowy rabat.
Symboliczne przecięcie wstęgi oraz lampka szampana dopełniły całości. W natłoku
codziennych obowiązków spędziliśmy fajne chwile wśród kupców z naszego regionu
i obsługi hurtowni oraz przedstawicieli sieci
handlowych poznając ich ofertę. Zespołowi
z Ostrowca życzymy efektywnej pracy - dużych obrotów i tolerancyjnych klientów.”
Specjał od ponad 27 lat konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, dzięki której

osiągnął tak wysoką pozycję na rynku FMCG
jak obecnie. Najważniejszym celem jaki stawia przed sobą Grupa Kapitałowa Specjał
jest dynamiczny rozwój w długiej perspektywie czasowej. Firma należy do czołówki najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w
Polsce. Wyrazem tego jest uruchomienie kolejnego oddziału. Tak więc aktualnie Grupa
Kapitałowa Specjał prowadzi działalność już
w 13 oddziałach.
Szymon Kwaśniewski

JUBILEUSZ 10-LECIA ODDZIAŁU W KRAKOWIE
Uroczysta konferencja z okazji 10 lecia oddziału Kraków odbyła się 5 października w hotelu Soray. Wśród zaproszonych gości , a było ich ponad
200, nie mogło zabraknąć naszych klientów, producentów i pracowników
oddziału.
Klienci jak zwykle nie zawiedli. Przybyli z całego regionu krakowskiego oraz nowo pozyskanego Nowego Sącza. Po uroczystej kolacji, prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz w swoim
wystąpieniu podkreślił charakter spotkania. Przedstawił plany rozwoju regionu i całej GK Specjał, jak również zaprosił na szczególne wydarzenie jakim będą Międzynarodowe Targi, które
odbędą się w listopadzie 2018 r w G2A ARENA-Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Województwa Podkarpackiego w Jasionce.
Nie zabrakło również wyróżnień dla pracowników oddziału. Podziękowania z rąk prezesa
Krzysztofa Tokarza i dyrektora Oddziału Bartłomieja Rupikowskiego otrzymali: Wioletta Fijoł, Monika Kipiel, Olga Pawlak, Marta Solarz, Sławomir Czchowski, Maria Kurek, Piotr Wilk,
Sebastian Natanek, Anna Machoń, Mirosław Choryń, Iwona Góral, Michał Kędroń, Łukasz
Danielewicz, Sylwia Kruchowska i Magdalena Zelek.
O wspólną zabawę dbał zespół MEFIS, przy którego dźwiękach zaproszeni goście bawili się
do godzin porannych.
Wszystkim gościom dziękujemy za wspólne świętowanie naszego jubileuszu.
Monika Kipiel
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BIZNESOWE PODRÓŻE LAUREATÓW PROGRAMU SKARBY KARAIBÓW

WEEKENDOWA KONFERENCJA W BERLINIE
Berlin to miasto pełne kontrastów, które są widoczne w architekturze, jak i również w stylu życia. To powoduje, że nie
da się go pomylić z żadną inną metropolią. Weekendowa konferencja w stolicy Niemiec dostarczyła jej uczestnikom
nie tylko sporą dawkę informacji biznesowych, ale także pozwoliła na poznanie imponujących skarbów kulturalnych
Berlina.
Pierwszego dnia wyjazdu konferencyjnego jego uczestnicy mogli naładować baterie
w trakcie pobytu w Tropical Islands – tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku zlokalizowanym pod Berlinem. Znajduje się tu
największy zadaszony las tropikalny świata,
największa w Europie strefa saun, Morze Południowe z 200 m piaszczystej plaży oraz wiele innych atrakcji. Na wyspie szybować można balonem aż 55 metrów nad lasem tropikalnym, obserwować żółwie i bagno mangrowe,
unosić się na falach Laguny Bali lub poszaleć
zjeżdżając z najwyższej w Niemczech zjeżdżalni wieżowej. Po zakwaterowaniu i kolacji w restauracji hotelowej chętni mogli udać
się do jednego z berlińskich klubów nocnych
i tam we wspólnym towarzystwie zakończyć
pierwszy dzień pobytu w Berlinie.
Kolejny dzień upłynął w całości na zwiedzaniu stolicy Niemiec w towarzystwie przewodnika. Nie sposób wymienić wszystkich
atrakcji turystycznych jakie udało się zobaczyć uczestnikom konferencji, dlatego wspomnimy tylko o niektórych. Wśród nich Plac
Aleksandra, jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów dawnego Berlina Wschodniego. Znajduje się tu Wieża Telewizyjna, zegar
Urania, fontanna Neptuna oraz tzw. Czerwony Ratusz – siedziba władz miasta. Nikolaiviertel - to najstarsza, mająca średniowieczny rodowód część Berlina. Jest intrygującym
połączeniem obiektów zabytkowych i architektury powojennej, obszarem kulturalnym
i handlowym, pełnym kafejek i restauracji
oraz sklepów z pamiątkami. Katedra Berlińska - symbol dynastii Hohenzollernów
i miejsce spoczynku 90 jej przedstawicieli.
Aleja Unter den Linden jest jedną z najpiękniejszych ulic w stolicy Niemiec. Aleja ma
długość 1,5 kilometra, a wzdłuż niej znajduje się szereg zabytków, pomników oraz
śladów niemieckiej historii. Brama Brandenburska to prawdopodobnie najbardziej
rozpoznawalny zabytek Berlina. To jedyna
spośród osiemnastu bram wchodzących
w skład dawnych murów miejsko-akcyzowych, która przetrwała do czasów współ-

czesnych. Pomnik Pomordowanych Żydów
Europy to obowiązkowy punkt odwiedzin
podczas pobytu w stolicy Niemiec. Charakterystycznej budowli projektu Petera Eisenmana nie można pomylić z żadną inną, a wizyta
w tym miejscu na długo pozostaje w pamięci. Mur berliński był jednym z najbardziej
znanych symboli zimnej wojny i podziału
Niemiec. Reichstag, siedziba niemieckiego
parlamentu, jeden z symboli Berlina. Posiada
burzliwą historię, nierozerwalnie związaną
z historią Niemiec. Jego mury były przez
dwa stulecia niemym świadkami zmieniających się ustrojów państwa niemieckiego. Na
koniec Plac Poczdamski, jedna z wizytówek
współczesnego Berlina. Zbudowany od podstaw nowy plac jest przykładem znakomitej
nowoczesnej architektury, z imponująca kopułą Sony Center, które koniecznie trzeba
zobaczyć będąc w stolicy Niemiec. Ten obfitujący w atrakcje turystyczne dzień uczestnicy konferencji zakończyli wspólną kolacją
w lokalnej restauracji przy akompaniamencie
muzyki na żywo.
Trzeci dzień wyjazdu w całości poświęcony był tematom wyłącznie biznesowym omawianym w trakcie konferencji wewnętrznej
Specjału. Tradycyjnie laureatom programu
wręczone zostały wyróżnienia. Omówione
zostały wyniki sprzedażowe zakończonego
programu lojalnościowego, przedstawiono
producentów uczestniczących w katalogu
oraz wskazano tych, którzy odnotowali najwyższą sprzedaż. Zaprezentowana została
najnowsza oferta produktów w ramach marki własnej. Przypomniano także o aktualnie
obowiązującym programie lojalnościowym Bajeczna Podróż oraz omówiono jego zasady.
Po konferencji uczestnicy wyjazdu do Berlina
ruszyli w drogę powrotną do Polski. Jednym
z przystanków był Wrocław, w którym grupa
miała możliwość zwiedzenia Panoramy Racławickiej, która eksponuje cykloramiczny
obraz „Bitwa pod Racławicami” namalowany
w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod
kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Magdalena Bonecka-Sowa
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NOWE OTWARCIA W SIECI NASZ SKLEP
Zbliżające się święta Bożego Narodzenia powodują, że miesiące jesienne sprzyjają otwarciom nowych
placówek Delikatesów Premium oraz Sezam, jak również remodelingom w formacie Nasz Sklep.
sowana do wizualizacji formatu Sezam została
elewacja budynku. W sklepie zostały wdrożone
standardy sieci, a towar został ułożony z podziałem na grupy asortymentowe.

Coraz więcej Delikatesów Sezam
W oddziale Tomaszów Lubelski, w miejscowości Ulhówek wspólnie z Grażyną Tucką otworzyliśmy Delikatesy Sezam. Po remoncie sklepu
powiększona została zarówno sala sprzedaży, jak
i stoisko mięsno-wędliniarskie. Zmianie uległ
cały układ sali sprzedaży - wdrożone zostały
również standardy dedykowane dla tego właśnie
formatu. Natomiast kategorie produktowe zostały ułożone na półkach w oparciu o przygotowane
wcześniej planogramy.

Także w miejscowości Lisie Jamy koło Lubaczowa wspólnie z państwem Grabas otworzyliśmy kolejne Delikatesy Sezam. Sklep po totalnym remoncie jest nowocześnie wyposażony
i bardzo dobrze zatowarowany. Dotyczy to zarówno stoisk świeżych, jak i całego pozostałego
asortymentu.

W oddziale Kraków uruchomiliśmy dwa sklepy w formacie Premium. Każdy z nich przeszedł
gruntowny remont połączony z wprowadzeniem
nowego wyposażenia.
Jako pierwszy otwarty został sklep „Perfekt”
w Kazimierzy Wielkiej o powierzchni 170 mkw.
W sklepie zostały wdrożone planogramy ułożenia asortymentu z podziałem na grupy asortymentowe, rozbudowane zostało stoisko cukiernicze i piekarnicze z uwagi na fakt posiadania przez
klienta piekarni. Z okazji otwarcia przygotowane
zostały liczne promocje, degustacje i konkursy,
a każdy klient znalazł coś dla siebie.

Kolejne otwarcie miało miejsce w Krakowie
u pana Jana Sikory. W sklepie dominuje sprzedaż
produktów świeżych: warzyw, owoców, mięsa,
wędlin, których ekspozycja i wybór asortymentu
zasługują na szczególną uwagę.
W miejscowości Moniatycze miało miejsce
otwarcie Delikatesów Premium należących do
państwa Skoczylas. W tym sklepie również została powiększona sala sprzedaży, a obiekt przeszedł gruntowny remont zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz sklepu. Dzięki wprowadzeniu
standardów wyposażenia oraz prawidłowej ekspozycji towaru sklep zmienił swój wizerunek.
Wprowadzono na przykład nieznany dotychczas
regał pod szyldem Strefa Wina.

Natomiast w Nowej Sarzynie z właścicielką
Sylwią Dec-Lipińską zostały otwarte Delikatesy Sezam na dużym osiedlu mieszkaniowym.
Sklep przeszedł remodeling pod kątem zmiany
ustawienia sali sprzedaży oraz wprowadzenia
profesjonalnego stoiska mięsno-wędliniarskiego. Nowe ustawienie spowodowało, że sklep stał
się bardziej przestronny, a towar, który został
ułożony z podziałem na grupy asortymentowe,
bardziej dostępny.

Delikatesy Sezam uruchomiliśmy także
wspólnie z Małgorzatą Włoch w miejscowości Zażółkiew koło Krasnegostawu. Budynek,
w którym mieści się sklep jest po remoncie,
obok znajduje się duży parking. To duży plus ze
względu na to, że sklep prowadzi sprzedaż hot-dogów oraz kawy z ekspresu.

Nie tylko Delikatesy Sezam...
Warto również wspomnieć o remodelingu
sklepów w Gminnej Spółdzielni w Nowotańcu
w formacie Nasz Sklep. Sklepy w miejscowości
Nowotaniec, Pobiedno oraz Nadolany przeszły
remodeling związany z wdrożeniem nowego wyposażenia oraz nowym ustawieniem sali sprzedaży, jak również prawidłowym ustawieniem
towaru na półkach. Dzięki temu sklepy zyskały
nowy, świeży wygląd, a klienci lepszy dostęp do
towaru.

Kolejne Delikatesy Sezam, tym razem należące do Marii Kotlińskiej, ruszyły w oddziale
Rzeszów. Sklep jest zlokalizowany przy drodze
Przeworsk- Sieniawa. Podobnie jak poprzednie
placówki jest po remoncie. Odnowiona i dosto-
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W tyle nie pozostaje również oddział Wrocław. Zgodnie z planem otworzyliśmy z panem
Dariuszem Wasyliszynem Delikatesy Premium
w Niwnicy. Jest to kolejny sklep klienta w tym
formacie. Podobnie jak poprzednie przeszedł
generalny remont. W sklepie zostały również
wdrożone standardy wyposażenia charakterystyczne dla tego formatu. Klienci z niecierpliwością czekali na dzień otwarcia podkreślając,
że w końcu doczekali się nowoczesnego i dobrze
zaopatrzonego sklepu.

W oddziale Gdańsk otwarcie sklepu miało
miejsce w Inowrocławiu w formacie Delikatesy
Sezam. Sklep został wyposażony według standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem
prawidłowych zasad merchandisingu, gdzie wybór asortymentu w pełni dostosowany został do
powierzchni placówski.
Profesjonalne przygotowanie sklepu do otwarcia objęło wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną
oraz ofertę cenową. Zaowocowało to oczywiście
licznym przybyciem klientów.
Kamila Tarsa

NOWA ODSŁONA DELIKATESÓW LIVIO
W środę 17 października nastąpiło oficjalne reotwarcie Delikatesów Livio
w Żukowie. Sklep należący do PSH Nasz Sklep S.A. po dziesięciu latach działalności przeszedł gruntowny remont.
Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz podkreśla, że placówka znajdująca się
przy ul. Gdańskiej 59 została zrewitalizowana zgodnie z najnowszymi rynkowymi trendami. Wprowadzono zupełnie nowe rozwiązania dotyczące kolorystki, wystroju sklepu,
jak również adaptacji przestrzeni sprzedaży.
W trakcie modernizacji sklepu zastosowano także szereg ekologicznych rozwiązań
mających za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.
Oferta produktowa sklepu została dostosowana do klientów odwiedzających delikatesy
Livio. Kierownik sklepu Hanna Gniazdowska zauważa, że w nowo otwartej placówce
znalazło się więcej świeżych warzyw i owoców od tutejszych producentów. Na powiększonym stoisku mięso-wędliniarskim odnaleźć można poszerzony asortyment świeżych
mięs, wędlin i serów czołowych producentów

krajowych i zagranicznych, a także wyroby
z lokalnych masarni.
Sklep wyposażony został również w piec
do odpieku świeżego pieczywa. Zgodnie
z globalnymi trendami sprzedaży delikatesy
Livio zyskały także poszerzoną i na nowo zaaranżowaną strefę zdrowej żywności.
Z okazji otwarcia dla licznie zgromadzonych klientów przygotowano szereg atrakcyjnych promocji, a także dodatkowe niespodzianki m.in. w postaci bonów zakupowych.
Otwarciu towarzyszyły także liczne degustacje umilające tego dnia zakupy.
Metamorfoza sklepu została pozytywnie
oceniona przez klientów. W opinii pani Magdy, klientki sklepu, zakupy w Delikatesach
Livio po remoncie stały się jeszcze przyjemniejsze i bardziej komfortowe.
Marcin Figański

ROZWIJAMY LIVIO W MAŁOPOLSCE!
Po raz kolejny PSH Livio została obdarzona zaufaniem. Tym razem na sprawdzonego partnera postawiła pani Kornelia Kieres z Bukowna, która otworzyła z nami swój kolejny sklep.
Główne argumenty, które pomogły w podjęciu decyzji to sprawdzony dystrybutor, jakim jest firma Specjał, szeroki wybór umów
producenckich, gwarantowana i wypróbowana koncepcja na prowadzenie biznesu, możliwość samodoskonalenia i szeroko pojęte
wsparcie ze strony franczyzodawcy.
W dniu otwarcia na wszystkich klientów
czekał smaczny poczęstunek w postaci pysznych pierogów i samodzielnie przygotowa-

nej lemoniady. Nie zabrakło również innych
ciekawych atrakcji. Każdy mógł wziąć udział
w zorganizowanej przez właścicielkę „loterii
paragonowej”, w której do wygrania był drobny sprzęt AGD, zestawy szklanek i słodycze.
Pani Kornelia pamiętała również o najmłodszych klientach, którzy mogli liczyć na coś
słodkiego, jak i dać upust zabawie na dużym,
dmuchanym zamku, który stanął obok sklepu. Nad wszystkim czuwał nasz Pasikonik,
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który był obecny i udokumentował wszystko
na zdjęciach.
Sklep jest bardzo dobrze zatowarowany,
z wydzielonymi stoiskami mięsnym i piekarniczym. Można tu zaopatrzyć się w smaczne
wędliny i pieczywo z lokalnych piekarni.
W placówce pani Kornelii można również
opłacić rachunki, czy wysłać pocztę, bowiem
znajduje się tu także agencja pocztowa.
Mariusz Michalczyk
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RZECZPOSPOLITA - WRZESIEŃ 2018

6 września w ogólnopolskim dzienniku ekonomiczno-prawnym Rzeczpospolita zamieszczono
opinię i komentarz Grzegorza Sielewicza – głównego ekonomisty Coface w Europie Środkowo
Wschodniej dotyczące tegorocznego rankingu
Top 500 CEE. Ranking największych firm Europy
Środkowo-Wschodniej już po raz 13 został przygotowany przez międzynarodową grupę Coface,
której eksperci pozyskali i zweryfikowali dane finansowe najsilniejszych przedsiębiorstw w 12 krajach tego regionu. Zestawienie pokazuje w ujęciu
bezwzględnym 500 przedsiębiorstw, które osiągnęły największe obroty w 2017 r. Wśród firm, które
ujęte zostały w rankingu znalazł się także Specjał,
który zanotował awans z pozycji 55 na 53.

PORADNIK HANDLOWCA
- WRZESIEŃ 2018

Branżowy miesięcznik Poradnik Handlowca
opublikował we wrześniowym wydaniu wywiad
z prezesem GK Specjał – Krzysztofem Tokarzem
zatytułowany „Wierzymy w potencjał polskiego
handlu”. W wywiadzie odnajdujemy m.in. odpowiedź prezesa dotyczącą tego, na jakim etapie jest
obecnie proces konsolidacji rynku i jaką rolę odgrywa w nim GK Specjał. Konsolidacja to „droga
ekspresowa” do wzmocnienia pozycji firmy. Dla
nas nie oznacza to tylko połączenia podmiotów,
ale przede wszystkim wytworzenie wartości dodanej. Synergia podmiotów sprawia, iż biznesy przez
nas rozwijane szybko realizują plany oraz posiadają dużą dynamikę wzrostu – tłumaczy w wywiadzie
prezes Tokarz. Od wielu lat jesteśmy zdania, co też
konsekwentnie realizujemy, że stabilizację można
osiągnąć poprzez wzmacnianie zaplecza detalicznego. Dlatego tak istotne były przejęcia w obszarze
detalu tj. Rabat Detal. Specjał pełni funkcję dystrybutora dla sieci, natomiast dzieje się to na warunkach konkurencyjnych. Dla nas detalista jest
najważniejszy – podkreśla w wywiadzie prezes GK
Specjał. Udzielający wywiadu odpowiada także,
czy jest zadowolony z poziomu tzw. utwardzenia
franczyzy w sieciach współpracujących, czy projekt „Partnerstwo dla handlu” spotkał się z zainteresowaniem i przyniósł wymierny efekt, udziela
również odpowiedzi na kilka innych interesujących pytań, do których przeczytania zachęcamy.

HANDEL – WRZESIEŃ 2018

We wrześniowym wydaniu miesięcznika branżowego HANDEL ukazała się zapowiedź XXI edycji Międzynarodowych Targów Biznes Żywność
Medycyna Auto Flota Rzeszów 2018. W materiale
podkreślono, iż po raz pierwszy odbędą się one
w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce
oraz to, iż po raz pierwszy towarzyszyć im będzie
dwudniowy kongres poświęcony teraźniejszości
i przyszłości polskiego handlu. W materiale omówiono atrakcje, które czekają na odwiedzających
Targi oraz zamieszczono zaproszenie na kongres
redakcji Handlu, która poleciła szczególnie drugi
dzień kongresu, w którym to odbędą się debata
i prezentacje współorganizowane przez Handel.
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WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
– WRZESIEŃ 2018

We wrześniu w serwisie wiadomoscihandlowe.
pl zamieszczono informację, iż Grupa Kapitałowa
Specjał uruchomiła we wrześniu nowy oddział
dystrybucyjny. Autor informacji pisze, iż hala
w samoobsługowym systemie Cash & Carry ruszyła w Ostrowcu Świętokrzyskim, w miejscu, w którym do lipca tego roku funkcjonował oddział Bać-Polu. Obiekt dysponuje powierzchnią sprzedaży
1 640 mkw., w tym chłodnią o powierzchni 200
mkw. Jak czytamy w materiale, prezes GK Specjał
Krzysztof Tokarz podkreślił w trakcie otwarcia,
że powstanie nowego obiektu, było możliwe dzięki wsparciu klientów. Wielu z nich zrobiło zakupy
w dniu otwarcia obiektu.

SUPER NOWOŚCI
- PAŹDZIERNIK 2018 / LISTOPAD 2018

15 października oraz 5 listopada w gazecie SUPER NOWOŚCI opublikowane zostały zapowiedzi
XXI edycji Międzynarodowych Targów Biznes
Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 2018.
W materiałach opisano najważniejsze elementy
w ramach zbliżającego się wydarzenia, w tym organizowany po raz pierwszy równocześnie z targami ogólnopolski kongres: „Dokąd zmierza polski
handel”. Wskazano liczne atrakcje, które czekają
na odwiedzających, w tym loterię Targomania,
koncerty gwiazd oraz liczne promocje, degustacje
i pokazy kulinarne.

SUPER NOWOŚCI
- PAŹDZIERNIK 2018

W weekendowym wydaniu gazety SUPER NOWOŚCI, które ukazało się 19 października br.
opublikowany został materiał prasowy, w którym
Cezal zapraszał do udział w XXI edycji Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna
Auto Flota Rzeszów 2018. W artykule poinformowano, iż jak co roku na Targi medyczne zapraszane
są firmy, które zaprezentują między innymi oferty
z zakresu medycyny naturalnej, profesjonalnych
środków czystości i higieny, sprzętu i aparatury
medycznej, mebli medycznych, środków opatrunkowych, odzieży i obuwia medycznego. Podkreślono także, iż równocześnie z Targami odbędzie
się zorganizowany przez Podkarpacką Okręgową
Izbę Aptekarską duży panel wykładowy dla farmaceutów. Natomiast Partner Targów Medycznych Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o., przygotowała cykl bezpłatnych prelekcji na temat profilaktyki
zdrowia dla odwiedzających Targi. Dodatkowo
zapraszano również na bezpłatne badania i konsultacje lekarskie ze specjalistami.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
- LISTOPAD 2018

W listopadzie w serwisie wiadomoscihandlowe.pl ukazał się materiał, w którym przytoczono
i omówiono dane, z prezentacji Ewy Rybołowicz,
retailer service director w firmie Nielsen Polska,
która została zaprezentowana w trakcie kongresu
Specjał „Dokąd zmierza polski handel” w dniach
7-8 listopadach równocześnie z XXI Międzynarodowymi Targami Biznes Żywność Medycyna Auto

Flota Rzeszów 2018. Żyjemy w kraju o doskonałych perspektywach makroekonomicznych, polski konsument jest optymistyczny i skłonny dalej
wydawać pieniądze. Zdrowie jest dla niego bardzo
ważne, co ma swoje odzwierciedlenie w koszyku
zakupowym. Coraz więcej pracuje, ma mało czasu, dlatego jest otwarty na nowe technologie, które
pomagają zaspokajać potrzebę wygody i convenience – taki portret polskiego konsumenta kreśli
ekspertka w swojej prezentacji, na którą powołuje
się autor wskazanego materiału prasowanego.

PORADNIK HANDLOWCA
– LISTOPAD 2018

W listopadowym numerze miesięcznika branżowego Poradnik Handlowca ukazał się artykuł
podejmujący temat gorących przygotowań handlu
do świąt Bożego Narodzenia. Jednym z rozmówców, którego wypowiedź opublikowana została
w ramach prezentowanego materiału był prezes
należącej do GK Specjał sieci Rabat Detal Marek
Szybalski. Omówił on zintegrowane działania
przygotowujące franczyzobiorców do najważniejszego w roku okresu w handlu – wspominając tu m.in. o specjalnie przygotowywanej ofercie
w asortymencie alkoholowym, co wiąże się również z profesjonalnym przygotowaniem personelu
poprzez system szkoleń specjalistycznych realizowanych przez firmę szkoleniową Rabat Detal.
Tłumaczy, jaki charakter mają te działania i w jaki
sposób sieć handlowa Rabat stara się odróżnić od
konkurencji.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
- LISTOPAD 2018

Jak czytamy w jednym z listopadowych materiałów zamieszczonych w serwisie wiadomoscihandlowe.pl należąca do Grupy Kapitałowej Specjał
sieć sklepów franczyzowych Rabat Detal może
niebawem zostać siecią ogólnopolską. Na razie
skupia ponad 1200 placówek, głównie w południowej Polsce. Sieć w ostatnich latach systematycznie
się rozwijała. W latach 2014-15 i 2015-16 notowała
zanotowała dynamikę otwarć na poziomie ponad
3,5 proc. W zeszłym roku wskaźnik ten podskoczył
do ponad 15 proc., a obroty sięgnęły 1,4 mld zł. Nic
dziwnego, że ambicje szefów tej sieci franczyzowej
rosną. – Chcemy, aby Rabat Detal stał się siecią
ogólnopolską – tak brzmi zacytowana w materiale
wypowiedz Krzysztof Tokarz, prezesa GK Specjał.
Na razie Rabat Detal działa w 12 województwach,
głównie w południowej Polsce (śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie i mazowieckie). Jego
biuro centralne znajduje się w Katowicach.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
- LISTOPAD 2018

Serwis wiadomoscihandlowe.pl przytoczył
w jednym z materiałów, który ukazał się w serwisie
w listopadzie br. wypowiedz Krzysztofa Tokarza
z jego wystąpienia podczas organizowanych przez
GK Specjał Targów Biznes-Żywność-Medycyna-Auto Flota w kompleksie G2A Arena w Rzeszowie. Prezes Grupy Kapitałowej Specjał zapowiada

w niej, że firma chce do końca 2018 roku mieć
w swoim portfolio blisko 8 tys. placówek franczyzowych. Obecnie grupa skupia ponad 7300
placówek, ale bardzo dynamiczny organiczny rozwój sieci daje szansę na zbliżenie się do zakładanego celu. Jednocześnie firma prowadzi rozmowy
w sprawie ewentualnych przejęć.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
- LISTOPAD 2018

W listopadzie w serwisie wiadomoscihandlowe.
pl czytamy o planach rozwoju detalu, jakie ma
Grupa Kapitałowa Specjał: do końca tego roku
8000, a w ciągu kolejnych dwóch lat nawet 10 000.
Tę liczbę firma chciała osiągnąć już w 2017 r., ale
problemem były m.in. potencjalne zmiany w prawodawstwie, związane z podatkiem od handlu.
Niepewność związana z wejściem w życie nowej
daniny spowodowała, że detaliści nie decydowali
się na wejście do sieci franczyzowych.

PORTALSPOZYWCZY.PL
i DLAHANDLU.PL – LISTOPAD 2018

Serwisy portalspozywczy.pl oraz dlahandlu.pl
w listopadowych materiałach cytują wypowiedź
Krzysztofa Tokarza, której udzielił podczas debaty „Konsolidacja. W oczekiwaniu na boom na
rynku fuzji i przejęć”, która odbyła się 5 listopada
w ramach FRSiH. – Gonimy najsilniejszego gracza. Jesteśmy na etapie przeprowadzania wielu
rozmów. Czekamy na duże deale. Jesteśmy na to
gotowi – zapewniał prezes Grupy Specjał. – Rynek
spożywczy w Polsce jest trudny. Jest bardzo konkurencyjny. Wiele firm nie wytrzymuje konkurencji
i sprzedaje firmy – mówił także podczas FRSiH
2018 Krzysztof Tokarz. Jak przyznał, konsolidacja
to jeden z elementów rozwoju. – W przypadku
Grupy Specjał analizujemy rynek i podejmujemy
decyzję, czy uczestniczymy w procesie akwizycyjnym czy rezygnujemy – tłumaczył dalej w swojej
wypowiedzi prezes GK Specjał zacytowanej we
wskazanych publikacjach.

DLAHANDLU.PL – LISTOPAD 2018

Jak czytamy w jednym z listopadowych materiałów zamieszczonych w serwisie dlahandlu.pl sieci
działające w ramach GK Specjał: Nasz Sklep, Livio
i Rabat Detal, na koniec 2017 roku miały łącznie
niemal 10 mld zł obrotów. W materiale czytamy,
iż jak podał prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz
w prezentacji przedstawionej podczas XXI edycji
Targów Biznes Żywność Medycyna Auto Flota,
w 2017 r. obroty sieci Nasz Sklep wyniosły 5,6 mld
zł, obroty Rabat Detal 1,4 mld zł, a obroty Livio 2,8
mld zł. Na dzień 30 października 2018 r. w grupie
działało 3700 placówek pod szyldem Nasz Sklep,
2418 sklepów Livio, 1217 sklepów Rabat Detal,
czyli łącznie 7335 placówek. Większość z nich
działa w formacie franczyzowym.

Taka tendencja nie będzie jednak trwała wiecznie,
a spółek w pełni zasługujących na miano giełdowych gwiazd i potrzebujących kapitału jest całkiem sporo – podkreśla Kumorek-Fedor. Dalej,
czytamy, iż spośród firm prywatnych uwaga koncentruje się na tych, które posiadają silną pozycję
i rozpoznawalną markę. Ta druga cecha zdecydowanie ułatwia zdobywanie inwestorów, a także jest
bardzo pożądana z punktu widzenia postrzegania
samej giełdy. Z rozpoznawalnością marki często
w parze idzie wielkość spółki, a takie zastawienie
to pożądane cechy z punktu widzenia giełdy. Takie podmioty nie mają jednak zazwyczaj kłopotów
z pozyskiwaniem kapitału i nie muszą szukać go
na giełdzie, szczególnie jeśli wejście na nią wiąże
się z uciążliwymi obowiązkami. Na liście największych polskich firm wciąż jest wiele prywatnych
spółek, które mogłyby znaleźć się na warszawskim
parkiecie – czytamy dalej w materiale. Wśród tych
największych firm wymienianych przez autorkę
znalazł się także PPHU Specjał.

SUPER NOWOŚCI – LISTOPAD 2018

14 listopada br. w gazecie SUPER NOWOŚCI
zamieszczono obszerną, całostronnicową relację
z XXI edycji Międzynarodowych Targów Biznes
Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 2018,
które w tym roku po raz pierwszy odbyły się
w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce
w dniach 7 – 8 listopada 2018 r. W opublikowanym materiale szczegółowo opisano całe wydarzenie, wymieniono liczne atrakcje, które czekały na
wystawców oraz odwiedzających targi. Wskazano
listę laureatów nagród władz miasta i regionu oraz
zwycięzców statuetek ZŁOTY SPECJAŁ. Zaprezentowana została także lista 30 najwyżej ocenionych produktów, które otrzymały ZŁOTE MEDALE. Opisano również licytację prac artystów, która
odbyła się w trakcie gali wieczornej targów, z której
dochód w całości przekazany zostanie potrzebującym podopiecznym Fundacji Specjał.

Magdalena Bonecka-Sowa

PARKIET.COM

W serwisie parkiet.com w listopadzie ukazał
się felieton Ewy Kumorek-Fedor pt. „Giełda czeka
na znane marki”. W publikacji autorka pisze, iż od
pewnego czasu warszawski parkiet nie przyciąga
prywatnych firm, gotowych do notowania akcji.
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INTEGRACJA FRANCZYZOBIORCÓW
POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU LIVIO
Dnia 8 września 2018 r. franczyzobiorcy Livio wybrali się na jednodniową wycieczkę do Spreewald. W wyprawie tej
wzięli udział również pracownicy Sieci Livio i Hurt Specjał.
Zwiedzanie rozpoczęło się od Parku Księcia Pücklera w Branitz, gdzie znajdują się
znane unikatowe w skali Europy piramidy
– arcydzieło niemieckich ogrodów widokowych z XIX w. Następny etap to Lubbenau,
gdzie wszyscy przesiedli się do łodzi tzw.
Spreewaldkahn sterownych przez flisaków.
Rejs ten pozwolił się całkowicie zrelaksować
i dostarczył niesamowitych widoków i pejzaży. Spreewald to nie tylko przepiękne widoki. To także tzw. kraina ogórka. Można tam
bowiem kupić, zjeść i posmakować ogórków
w każdej postaci - nigdzie indziej nie wypije
się ogórkowego piwa i wina, czy słodkiego
ogórkowego likieru. Wszyscy uczestnicy tego
wyjazdu planują już następną podobna wycieczkę.
Mariusz Michalczyk

SIEDEM NOWYCH SKLEPÓW
I KAJAKOWY SPŁYW INTEGRACYJNY.
W sierpniu do oddziału Livio Chojnice dołączyło 7 nowych franczyzobiorców. Do sieci
weszły sklepy zlokalizowane w następujących
miejscowościach: Karnice ul. Nadmorska 3,
Okonek ul. Niepodległości 18/1, Świekatowo ul. Bohaterów Września 4, Chojnice ul.
Dworcowa 26/6, Chojnice ul. Bytowska 106,
Chojnice ul. Filomatów 7, Miastko ul. Armii
Krajowej 18A. Obecnie w tym oddziale pod
logo Livio funkcjonuje 320 sklepów.
Zaś pod koniec wakacji, w drugiej połowie
sierpnia, franczyzobiorcy spotkali się po raz
drugi w tym roku na organizowanym przez sieć
spływie kajakowym połączonym z integracją.
Z dala od swoich codziennych problemów
i obowiązków uczestnicy mogli wypocząć
na łonie natury i wymienić między sobą doświadczenia. Pogoda dopisała, wieczorem
przy grillu i ognisku wszyscy bawili się do
białego rana.
Mariusz Michalczyk
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SZKOLENIA INWESTYCJĄ
W KAPITAŁ PRACOWNICZY
System szkoleń to istotny element budowania kompetencji pracowniczych
i strategii przedsiębiorstwa. Szkolenia bowiem to jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy.
Pracownicy, którzy rozwijają się, nabywają nowe kwalifikacje, zastosują je następnie
w działaniu, co może dać efekty w przyszłym
zysku. Pracownicy są przecież kapitałem firmy. Stawiając na ich rozwój firma ułatwia
im zrozumienie celów i strategii działania
przedsiębiorstwa, co może stać się źródłem
przewagi nad konkurencją.
Firma Rabat-Detal potwierdziła kompetencje kadrowe i została przyjęta do wąskiego i prestiżowego grona dostawców
gwarantujących najwyższej klasy usługi
szkoleniowo-rozwojowe. Potwierdza to uzyskany Certyfikat SUS 2.0 - Standard Usługi
Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych.

Najważniejszą
korzyścią
wynikającą
z przeprowadzanych szkoleń jest poznanie
przez pracowników standardów obowiązujących w sklepie, tak aby stać się ekspertem dla
klienta indywidualnego. Dodatkowo osoby
szkolone uczą się nowych technik sprzedaży,
merchandisingu czy zarządzania kategorią.
Szkolenia dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz wykorzystanie
dotychczasowych doświadczeń. Firma Rabat-Detal przeszkoliła już ponad 200 sklepów w swojej sieci i nieustannie nawiązuje
współpracę z pozostałymi placówkami franczyzowymi.
Aleksandra Makowska

O WADZE REGIONALNYCH
TARGÓW SIECI RABAT DETAL
Firma Rabat Detal co roku organizuje Targi Centralne o charakterze ogólnopolskim na prawie 600 osób, w tym ponad 70 wystawców oraz 3 edycje Targów Regionalnych, w których łącznie bierze udział ok. 500 franczyzobiorców
oraz 160 wystawców.
Owe cykliczne spotkania to niepowtarzalna okazja do nawiązania nowych kontaktów, umów i poszerzenia wiedzy. Oferta jest dokładnie przygotowana pod kątem lokalnych potrzeb konsumentów
i uwarunkowań rynkowych, tak aby najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania franczyzobiorców i kontrahentów. Najważniejszym celem
organizowanych Targów jest nawiązanie relacji biznesowych.
Sieć Sklepów Rabat ma już ponad 1200 sklepów na terenie Polski.
Na rynku istnieje już ponad 20 lat! Jako jedna z nielicznych sieć franczyzowa dąży do polepszania i podwyższania oferowanego wsparcia,
w tym m.in. również pomoc przy negocjacjach z dostawcami, gwarantowany znak handlowy czy też programy lojalnościowe i udział
w prestiżowych targach handlowych sieci.
Podczas targów produkty i usługi tworzą spójną ofertę targową,
przygotowaną z super ofertami wyłącznie na czas trwania targów.
Przemyślana strategia działania z roku na rok przynosi coraz większe
korzyści zarówno dla franczyzobiorców, jak również kontrahentów.
Klienci otrzymują preferencyjne rabaty i korzystne pakiety promocyjne. To właśnie podczas targów pojawia się idealna okazja na spotkanie właścicieli sklepów z kluczowymi producentami i dostawcami
i nawiązanie współpracy.
Aleksandra Makowska
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TARGI SIECI RABAT DETAL
W KARPACZU ZAKOŃCZONE SUKCESEM!
Sieć Rabat Detal organizuje w połowie każdego roku Targi Centralne, a jesienią także 3 edycje Targów Regionalnych.
25 października br. odbyły się drugie z trzech edycji Targów Regionalnych w Hotelu Sandra Spa w Karpaczu.
Uczestniczyło w nich ponad 350 osób oraz
prawie 55 wystawców. Najważniejszym i co
istotne, osiągniętym celem było nawiązanie
relacji biznesowych. Spotkanie zaowocowało
licznymi zamówieniami oraz nowymi porozumieniami handlowymi. Powyższe cykliczne spotkania to niepowtarzalna okazja na
zetknięcie właścicieli sklepów z kluczowymi
producentami i dostawcami oraz nawiązanie współpracy. Oferty handlowe oraz super
promocje są dopasowane do potrzeb rynku
lokalnego. Klienci otrzymują preferencyjne
rabaty i korzystne pakiety promocyjne, które

dostępne są tylko w czasie trwania targów.
Sieć Sklepów Rabat ma już prawie 1200
sklepów na terenie Polski. Na rynku istnieje już ponad 20 lat! Jako jedna z nielicznych
sieć franczyzowych dążymy do polepszania
i podwyższania oferowanego wsparcia,
w tym m.in proponujemy również pomoc
przy negocjacjach z dostawcami, zapewniamy gwarantowany znak handlowy, czy też
programy lojalnościowe i udział w prestiżowych targach handlowych sieci.
Aleksandra Makowska

W NOWEJ LOKALIZACJI I ODSŁONIE

Od 1 października salon medyczny nr 8 zaprasza do nowej lokalizacji. Sklep mieści się obecnie przy ulicy Zenitowej
5 w budynku Centrum Medycznego Promedica naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie.
Mając na uwadze stworzenie komfortowych warunków obsługi klientów oraz właściwą prezentację sprzętu medycznego wraz
z nową lokalizacją stworzyliśmy nową aranżację, co zaowocowało także rozszerzeniem
asortymentu.
W naszym salonie oferujemy najwyższej jakości sprzęt medyczny, ortopedyczny
i pomocniczy. Nasza oferta jest również
skierowana do młodzieży i studentów, którzy uczą się na kierunkach medycznych.
Są to materiały na zajęcia praktyczne i staż,
odzież, obuwie. Chcemy również zaoferować,
w ramach podpisanej umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, refundowany sprzęt
ortopedyczny i pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych taki jak: wózki inwalidzkie,
wózki dla dzieci niepełnosprawnych, ortezy,
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pasy, stabilizatory, pieluchomajtki, protezy
krtani, środki pielęgnacyjne dla osób obłożnie chorych, aparaty do bezdechu, stomię.
Zmieniając otoczenie wciąż dążymy do
utrwalenia naszego miejsca na rynku medycznym. Wychodzimy naprzeciw pacjentom i ich potrzebom.Umożliwiamy szybki
i stały zakup niezbędnych produktów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i pomocniczych
blisko miejsca leczenia. W sklepie pracują
osoby z profesjonalnym medycznym wykształceniem, które posiadają doświadczenie
i wiedzę na temat sprzedawanego sprzętu
medycznego, służą poradą i doborem odpowiedniego asortymentu do potrzeb i wymagań klientów.
Już dziś zapraszamy do naszego nowego
sklepu.
Jolanta Darłak
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TARGI MEDYCZNE 2018
Mamy już za sobą 21 edycję Międzynarodowych Targów BIZNES – ŻYWNOŚĆ- MEDYCYNA – AUTOFLOTA RZESZÓW 2018, która odbyła się w dniach
7-8 listopada po raz pierwszy w G2A Arena w Jasionce.
Dziękujemy wszystkim, którzy po raz
kolejny nam zaufali, wzięli udział i odwiedzili nasze Targi. Serdeczne podziękowania
kierujemy do naszych wystawców, którzy
zaprezentowali bogatą ofertę produktów,
patronów, którzy objęli nadzór nad targami,
partnerów, którzy przygotowali cykl wykładów oraz gości, którzy zapoznali się z prezentowana ofertą.
Tegoroczna edycja Targów była ciekawa
i oryginalna ze względu na bardzo interesujący panel wykładów zorganizowany przez
Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską
dedykowany farmaceutom oraz przygotowany przez Centrum Medyczne Medyk cykl
wykładów dla pracowników służby zdrowia
oraz prelekcje na temat profilaktyki zdrowia dla odwiedzających. Jednocześnie były
prowadzone bezpłatne konsultacje lekarskie m.in. ze specjalistami z kardiologii, fizykoterapii, spirometrii. Instytut Piękna IP
Cliniq prowadził też porady kosmetologiczne. Natomiast Medyczna Szkoła Policealna
z Rzeszowa przygotowała pokaz nowoczesnej i atrakcyjnej odzieży medycznej z firmy
Eldan.

Udział w naszych targach to dla wszystkich
także niewymierne korzyści. To umacnianie
wizerunku firm, prezentacja i promocja produktów, zaprezentowanie obecności na rynku.
Firmy biorące udział w targach zawsze
zasługują na wyróżnienie. Tradycją Międzynarodowych Targów Biznes Żywność
Medycyna Auto Flota jest przyznawanie
prestiżowych nagród. W tym roku Statuetkę Wojewody Podkarpackiego w kategorii
medycyna otrzymała firma Antar, Targowy
Lider Medyczny, za najciekawszą ofertę targową uhonorowana została firma Voigt, zaś
za najciekawszą promocję i reklamę targową
firma Hydrex.
Wszystkie nagrodzone firmy mają w swojej ofercie asortyment charakteryzujący się
nowoczesnością i wysokim poziomem jakości.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na
kolejną edycję targów.
Do zobaczenia w listopadzie 2019 roku!
Jolanta Darłak

77/2018

19

INTEGRACJA ARMY W ODDZIALE LUBLIN

W dniu 08.09.2018 w Ośrodku „Malibu” w Krężnicy Jarej koło Lublina odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Arma oddziału lubelskiego. W imprezie uczestniczyło ponad sto osób. Obecny był właściciel firmy, prezes
Krzysztof Tokarz oraz wieloletni kontrahenci.
Po przywitaniu przez gospodarza ośrodka
przystąpiliśmy do biesiadowania przy pysznych daniach z grilla, sałatkach, a także grochówce z kuchni polowej. Niekwestionowaną
atrakcją były gry i zabawy: kilkudziesięciometrowy zjazd na rolce nad wodą, strzelanie
do kaczek, pływanie z pochodniami gondolą
po stawie znajdującym się na terenie kompleksu „Malibu”. Na początek zaś został rozegrany mecz siatkówki pomiędzy reprezentacją oddziału lubelskiego Army, a zarządem
i kierownictwem firmy. Podczas całej imprezy czas umilała muzyka, przy której można
było potańczyć.
Taki rodzaj spotkania pozwolił nam zacieśnić więzi i poznać się, gdyż pracujemy

w różnym czasie i częściach regionu. Impreza umożliwiła nam wszystkim nabrać poczucia, że tworzymy jeden zespół.
Andrzej Kozak

CZELADŹ PODSUMOWUJE ROK
W tym roku już w październiku postanowiliśmy dokonać podsumowania naszej całorocznej pracy. Wzorem ubiegłego roku imprezę integracyjną zorganizowaliśmy w gościnnych wnętrzach Zajazdu Karlik w Radzionkowie.
Po krótkiej części oficjalnej oraz przekazaniu pozdrowień od Zarządu GK Specjał
zasiedliśmy do smacznego jedzonka uruchamiając zapas dobrego humoru, który ze sobą
przynieśliśmy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej
energicznej i spontanicznej załogi zatrudniliśmy znawcę tematu DJ Rafała, który
w profesjonalny sposób poprowadził zabawę,
a ta trwała do wczesnych godzin rannych.
Roześmiane grono pracowników hurtowego

oddziału czeladzkiego Specjału oraz gości
z grup franczyzowych testowało znajomość
wszelakiego rodzaju stylów tanecznych
i układów choreograficznych.
Naładowani pozytywną energią i scaleni
wspólną misją atakujemy kolejne rekordy
i nie mam wątpliwości, że szybko je pobijemy,
a w zdobywaniu kolejnych szczytów pomoże
m.in. myśl, iż w kolejnym roku ponownie będzie okazja do wspólnego świętowania.
Marek Bydłowski

ARMA I SPECJAŁ OCHRONA
– RAZEM NA STRZELNICY
W dniu 15.09.2018 na terenie Polskiego
Związku Łowieckiego „BÓR” w Głogowie
Małopolskim Agencja Ochrony Specjał oraz
Arma zorganizowały spotkanie rekreacyjne
dla kontrahentów. Główną atrakcją sobotniego popołudnia była możliwość udziału
w strzelaniu rekreacyjnym pod nadzorem
wykwalifikowanego personelu. Nasi goście
mieli do dyspozycji kilka rodzajów broni
takich jak: karabin AK - 47 Kałasznikow, pistolet maszynowy PM 63, broń krótka Glock,
Walther oraz strzelba do rzutek. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze na
wspólnych rozmowach przy grillu.
Marcin Martowicz
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KONIEC SEZONU W CHORWACJI
W dniach 21-30 września odbyła się wycieczka integracyjna pracowników Grupy Kapitałowej Specjał do Chorwacji. Dla niektórych był to długo
wyczekiwany urlop, dla innych zakończenie sezonu letniego.
Możliwość spędzenia ze sobą kilku dni
„pod jednym dachem” to czasami więcej niż
wiele tygodni wspólnej pracy. Do najistotniejszych zalet wyjazdów integracyjnych
zdecydowanie należy zaliczyć możliwość poznania siebie nawzajem, jako załogi, poznanie swoich możliwości, ale również odkrycie
mocnych i słabych stron. Dlatego właściwie
wyważony plan wycieczki zapewnił uczestnikom pełen wachlarz rozrywek, tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Był czas na chwile
relaksu na plaży, atrakcje dla miłośników zabytków oraz historii, moc niezapomnianych
wrażeń podczas rejsu statkiem, jak również
wieczory pełne zabaw oraz muzyki. Chorwacja dostarczyła uczestnikom mnóstwo rozrywki, dzięki czemu wrócili oni wypoczęci,
pełni sił i zapału do podejmowania nowych
wyzwań.
Odpoczynek na wybrzeżu dalmatyńskim rozpoczęliśmy w Trogirze, mieście
portowym nad Adriatykiem, zwanym często „Małą Wenecją”. Będąc w Chorwacji
nie można pominąć wizyty w tym miejscu.
Miasto - muzeum w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Założone w III wieku p.n.e. zachwyca przepiękną starówką oraz wąskimi
uliczkami, które przenoszą do odległej epoki. Oryginalna architektura Trogiru sprawiła,
że zapomnieliśmy o pochmurnej pogodzie,
jaką przywitała nas środkowa Dalmacja.
Kolejny dzień zapewnił uczestnikom
wycieczki moc niezapomnianych wrażeń,
a niektórym nawet dostarczył dodatkową
dawkę adrenaliny. Po śniadaniu wybraliśmy
się na „fish picnik”. Był to rejs statkiem, połączony z degustacją lokalnych ryb, plażowaniem oraz oczywiście możliwością podziwiania wybrzeża dalmatyńskiego. Niestety pogoda pokrzyżowała nam nieco plany. Powrót
do portu po falującym i rozbujanym morzu
z pewnością zapamiętamy na długo.
Piątego dnia wycieczki, po wczesnym śniadaniu, wyruszyliśmy w dalszą podróż. Drugą
część urlopu spędziliśmy na południu Chorwacji, w miejscowości Orebic, która przywitała nas słoneczną pogodą. Malowniczo
usytuowany hotel, nowoczesne
przestronne pokoje oraz
dobra kuchnia zapewniły

wszystkim uczestnikom możliwość relaksu na wysokim poziomie. Niektórzy
korzystali ze słońca na plaży, inni podczas pieszych wycieczek. Tutaj również
nie zabrakło atrakcji dla najbardziej wymagających. Pobyt na południu Chorwacji rozpoczęliśmy wizytą w Dubrowniku,
prawdziwej perełce na mapie turystycznej
Chorwacji. Niegdyś ośrodek handlu rangi
europejskiej, obecnie przede wszystkim
ośrodek turystyki. Niesamowite wrażenie
robi urokliwe stare miasto wpisane na listę
UNESCO. Skaliste wybrzeże oraz opadające wprost do morza góry zapierały dech
w piersiach.
Podczas ostatnich dni wycieczki uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Medjugorie, jedno z najbardziej znanych
i najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów miejsc objawień Matki Boskiej.
W tym czasie niektórzy cieszyli się relaksem na plaży lub korzystając z transportu wodnego udali się na wyspę Korcula.
Na zakończenie wyjazdu uczestnicy mieli możliwość wspólnej zabawy
oraz integracji przy tańcach i muzyce
na żywo. Następnego dnia wyruszyliśmy
w podróż powrotną. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w środkowej części Chorwacji w Parku Narodowym Jezior Plitwickich.
Jego największą atrakcją jest 16 jezior, połączonych ze sobą licznymi wodospadami.
Mogliśmy podziwiać piękno chorwackiej
przyrody w całej jej okazałości.
Z takim właśnie szampańskim nastrojem
pożegnaliśmy Chorwację i zakończyliśmy
sezon urlopowy 2018.
Michalina Wolska
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WEEKEND W WIEDNIU
W dniach 12-14 października grupa pracowników GK Specjał udała się na wycieczkę do Wiednia, stolicy Austrii.
Miasto znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem i jest jednym
z ważniejszych ośrodków kulturalnych współczesnej Europy. Do dziś odgrywa znaczącą
rolę w muzyce, działa tutaj od 1861 r. słynna
opera, filharmonia zaś od roku 1842. W warstwie kulturalnej Wiedeń praktycznie przez
cały rok tętni życiem.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zobaczenia nowoczesnego kompleksu mieszkalnego
Hunderwasserbaus. Następnie udaliśmy się
do centrum Wiednia na spacer po starym
mieście, w trakcie którego zobaczyliśmy m.in.
pałac władców Austrii Hofburg, malownicze
uliczki starego miasta, neogotycki Ratusz,
dom Mozarta, Katedrę św. Stefana, która
uchodzi za najwspanialszą budowlę gotycką nie tylko w Wiedniu, ale i w całej Austrii.
Charakterystycznym elementem architektonicznym świątyni jest 137 - metrowa wieża,
o której Austriacy mówią pieszczotliwie „Stefanek”. Przy dobrej pogodzie jest widoczna
z odległości ok. 100 km.
Największą atrakcją był dla nas słynny wiedeński festyn Wiesn- Fest. To wydarzenie jest
gwarancją wspaniałej rozrywki w atmosferze
lokalnego folkloru. Austriackie piwo, lokalne
przysmaki, gwiazdy muzyki folkowej i ludowej oraz tradycyjne stroje nadały temu wydarzeniu wyjątkowy charakter.
W godzinach popołudniowych udaliśmy do jednego z najpiękniejszych
barokowych obiektów jakim jest
Pałac Schonbrunn. Dawna letnia
rezydencja Habsburgów zachwyca cesarskimi pomieszczeniami
paradnymi oraz imponującymi projektami ogrodowymi.
Tu mieszkali kiedyś Maria
Teresa, cesarz Franciszek
Józef, cesarzowa Elżbieta
i inne osobistości.
Po całym dniu zwiedzania grupa udała się
na posiłek, podczas
którego można było
zasmakować
dań
kuchni regionalnej,
zaś na deser był
słynny tort Sachera.
Dnia następnego cała grupa przejechała
na
Kahlen-
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berg, który był ostatnim punktem wycieczki.
To wzgórze wznoszące się na wysokość 483 m
n.p.m. i widoczne ze wszystkich stron Wiednia. Na szczycie stoi biały kościół św. Józefa
otoczony klasztorem kamedułów z XVII wieku.
Wycieczka była bardzo udana, humory towarzyszyły podróżującym do samego końca.
Dziękujemy za wspólne chwile i zabawę.
Małgorzata Ożóg
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SZKOLENIE W SKODA AUTO SZKOLE
W dniach 20-21.09.2018 r. grupa 15 osób z GK Specjał uczestniczyła w szkoleniu Skoda Auto Szkoły.
Było to szkolenie SAFE DRIVING I -go stopnia z zakresu bezpiecznej jazdy.
Szkolenie rozpoczęło się w ośrodku Skoda
Auto Lab od pokazu statycznego, czyli przedstawieniu przez trenerów prawidłowej pozycji
za kierownicą, a kolejnym etapem było ok. 7
godzinne szkolenie na specjalnie przygotowanym torze, podzielone na kilka etapów.
Zaczęto od nauki hamowania, czynności
tylko pozornie prostej. Uczestnicy mieli możliwość nauki awaryjnego hamowania zarówno
na suchej, jak i mokrej nawierzchni, a co za
tym idzie uświadomienia sobie, jaki wpływ
na długość drogi hamowania ma nieznaczny
wzrost prędkości jazdy zaledwie o 10 km/h
i obserwując jednocześnie, jak zmienia się
praca systemu ABS w samochodzie.
Kolejnym etapem szkolenia była jazda slalomem, czyli nauka pokonywania serii zakrętów z różną prędkością oraz prawidłowa
praca rąk na kierownicy, Potem przyszedł
czas na omijanie przeszkody - połączenie
poprzednich ćwiczeń tj. hamowania i slalomu
na płycie poślizgowej. Po tych trzech etapach
płynnie przeszliśmy do jazdy po okręgu, czyli
tzw. nie kończący się zakręt z płytą poślizgową
na części okręgu, gdzie można było doświadczyć, jak zachowuje się samochód, kiedy traci
przyczepność zarówno przednia, jak i tylna oś
pojazdu oraz zaobserwować, jak w tym czasie
zachowują się systemy elektroniczne.
Ostatnim i najciekawszym chyba elementem podsumowującym cały dzień ćwiczeń był
szarpak – urządzenie, które automatycznie
wprowadza pojazd w niekontrolowany poślizg, a zadaniem kierowcy jest opanowanie
samochodu. To ten element szkolenia, który
pokazuje jak ważna jest pozycja za kierownicą.
Warto dodać, że podczas wszystkich manewrów na autodromie trener nie jeździ
z kursantami w samochodzie, by lepiej widzieć, co robią dobrze, a co źle. Cały czas
utrzymuje z nimi łączność radiową, komentując przejazd każdego samochodu na bieżąco.
W drugim dniu szkolenia grupa miała możliwość przetestowania różnego rodzaju symulatorów w Skoda Auto Lab, m.in. najszybszy
symulator dachowania w Europie pozwalający
na własnej skórze doświadczyć, jak po kilku
sekundach od wejścia do symulatora i zapięciu pasów samochód odwraca się do góry
kołami, a przy każdym obrocie we wnętrzu
auta fruwają i trafiają w kierowcę kolorowe
piłeczki, które symulują pozostawione przedmioty. Uczestnictwo jako osoba poszkodowana w wypadku samochodowym poprzez
interaktywne gogle VR, symulator zderzenia

przy prędkości zaledwie 5 km/h, czy szkolenie
z ratownikiem medycznym pokazują różne
konsekwencje wypadku samochodowego.
Podsumowując dwa dni szkolenia ciśnie się
na usta jedno stwierdzenie: to nie tylko nauka
techniki jazdy, ale przede wszystkim nauka
pokory.
Paweł Jasiłek
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ludzie kwartału
EWELINA FURMAN

10 lat na stanowisku księgowej, 7 lat na stanowisku kupca w oddziale Specjał w Czeladzi. Jest osobą wrażliwą, empatyczną, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, pozytywna w odbiorze świata. Lubi wyzwania intelektualne, jest kreatywna
i pracowita. Niezwykle zaangażowana, świetny fachowiec, zdeterminowana i skuteczna, zdecydowana i konsekwentna,
skrupulatna i sumienna – te wszystkie cechy determinują znakomite wyniki, którymi się legitymuje na zajmowanym stanowisku. Zainteresowania: rozwiązywanie krzyżówek oraz czytanie książek o tematyce kryminalnej. Zarówno w pracy
jak i prywatnie zawsze można na nią liczyć.

SEBASTIAN CHOJNACKI

Najlepszy przedstawiciel handlowy w Polsce wg rankingu Specjału za lata 2017 i 2018. Jego niekonwencjonalne metody
sprzedaży i motywacji, organizacji pracy i zarządzania czasem oraz zaangażowanie i skuteczność są wzorem dla wszystkich
pracowników łódzkiego oddziału Specjału. W wolnych chwilach poluje (zdjęcie) lub chodzi po Tatrach.

ELŻBIETA ŚLĘCZKA

W GK Specjał pracuje od 2013 roku. Aktualnie w Agencji Ochrony na stanowisku portier – dozorca. Elżbieta jest pracownikiem zdyscyplinowanym, sumiennym i koleżeńskim. W dowód uznania dla Elżbiety, ze względu na jej odpowiedzialną
postawę, poświęcenie, zaangażowanie i wysiłek w ratowaniu dobytku Uniwersytetu Rzeszowskiego, otrzymaliśmy od władz
Uniwersytetu podziękowanie, gdzie Elżbieta pełni codzienną służbę. Prywatnie jest osobą skromną, lubi przeczytać dobrą
książkę, i kino. Większość wolnego czasu spędza z wnukami.
Halina Pączka

Przepisy
TORT MAKOWY

KURCZAK PO BELGIJSKU:
Składniki:

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biszkopt
5 jajek (w temp. pokojowej)
15 dag cukru pudru
2 łyżki mielonych migdałów
12 dag mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 płaska łyżka proszku do piecz.
20 dag suchego maku

•
•
•
•
•
•
•
•

Poncz:
Filiżanka letniej wody
2 łyżki wódki
Masa:
30 dag białej czekolady
500 ml śmietany kremówki min. 30%
Dodatkowo:
Dżem z czarnej porzeczki ok. 4 łyżki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 udka z kurczaka
sól i pieprz
6 dag masła
1 gałązka tymianku świeżego lub 1 łyżeczka suszonego
15 dag marchewki
2 średnie cebule
3 liście laurowe
1/8 l piwa jasnego
1 szklanka bulionu drobiowego
1/2 puszki pomidorów krojonych
1 łyżka mąki ziemniaczanej

Sposób przygotowania:

Sposób przygotowania:

Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodając

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni C. Udka natrzyj solą i pieprzem, obsmaż na maśle

stopniowo cukier puder, następnie żółtka. Migdały wymieszać z mąkami, proszkiem do

z każdej strony - wcześniej odłóż czubatą łyżkę masła, która będzie potrzebna do sosu.

pieczenia i makiem. Suche składniki delikatnie wmieszać do masy jajecznej. Tortownicę

Dodaj tymianek, marchewkę pokrojoną w słupki lub startą na grubej tarce, pokrojoną

o średnicy 24 cm wysmarować masłem, wysypać bułką tartą, wlać do niej ciasto. Piec

na ćwierć talarki cebulę i liście laurowe. Smaż razem ok. 5 minut, wlej piwo i bulion.

w temperaturze 180ºC przez około 45 minut, do tzw. suchego patyczka. Wystudzić,

Przykryj, wstaw do piekarnika i duś 30 minut. Po tym czasie wyjmij udka z piekarnika

przekroić wzdłuż na trzy blaty. Białą czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, wystudzić.

( nie wyłączaj go, bo jeszcze będzie potrzebny ), dodaj pomidory i zagotuj na średnim

Śmietanę kremówkę ubić na sztywno. Powoli wlewać ochłodzoną białą czekoladę, dalej

ogniu. Teraz wyjmij udka, a do sosu dodaj mąkę ziemniaczaną rozrobioną z odrobiną

ubijać, aż do połączenia składników. Masę schłodzić. Na talerzu ułożyć pierwszy blat,

zimnej wody, doprowadź do wrzenia, mieszając. Ponownie włóż udka do sosu, wstaw do

nasączyć ponczem przygotowanym z wody i wódki. Następnie na blacie rozsmarować

piekarnika, tym razem bez pokrywki i duś jeszcze 15-20 minut.

dżem z czarnej porzeczki i na to rozsmarować 1/3 kremu. Przykryć drugim blatem,

Aby sos był lśniący, dodaj do niego odłożone masło.

nasączyć ponczem, posmarować kolejną 1/3 kremu. Przykryć ostatnim blatem,

Do tego dania pasuje ryż na sypko lub bagietka.

nasączyć ponczem, udekorować kremem boki i wierzch tortu. Dodatkowo boki tortu
można wybić mielonymi migdałami, a na torcie można ułożyć dekoracje z czekolady
(ja roztopiłam czekoladę w kąpieli wodnej, następnie wylałam na szklaną deskę, równo
rozprowadziłam i gdy zastygła, foremką do ciastek wycięłam gwiazdki) lub posypać go
startą czekoladą. Tort należy schłodzić przed podaniem.
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Katarzyna Jarosz

www.fundacjaspecjal.pl

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI NA RZECZ FUNDACJI SPECJAŁ
7 listopada w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce,
podczas XXI Targów Biznes – Żywność - Medycyna - Auto Flota została przeprowadzona aukcja dzieł sztuki wybitnych polskich artystów na rzecz Fundacji Specjał.
Dochód z aukcji w całości przekazany zostanie osobom niepełnosprawnym, dyskryminowanym, wykluczonym, jak również ich
rodzinom i osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.
O 22:30 w trakcie gali wieczornej targów

rozpoczęła się licytacja, którą przeprowadził
znany aukcjoner Wacław Pyra. Pod młotek
przeznaczono 17 prac podarowanych przez
wybitnych twórców, których hojność pomoże najuboższym, chorym i potrzebującym
wspieranym przez Fundację Specjał.

Serdeczne podziękowania kierujemy do
osób, które uczestniczyły w aukcji oraz do
artystów, którzy przekazali swoje prace na
aukcję.
Sylwia Pietrucha

Licytowane były następujące prace:
1. Beata Topalińska, „Łąka”, olej na płótnie,
80x60 cm
2. Rafał Olbiński, serigrafia sygnowana
„Dziewczyna z pawim piórem, 50x70 cm
3. Rafał Olbiński, serigrafia sygnowana
„Kot w niebiosach”, 36x53 cm
4. Rafał Olbiński, serigrafia sygnowana
„Kobieta z kontrabasem”, 36x49 cm
5. Leszek Sokół, „Przetańczyć z tobą chcę
całą noc”, olej na płótnie, 92x72 cm
6. Zdzisław Beksiński, bez tytułu, grafika
komputerowa, 57x59 cm
7. Andrzej Korzec, „Rozgrzane Mury”, olej
na płótnie, 43x53cm
8. Jan Młodożeniec, „Kwadraty”, akwarela,
42x34 cm
9. Leszek Kuchniak , „Orfeusz i Eurydyka”,
olej na desce, 22x59 cm
10. Paweł Olearka , „Landscape of silence”,
fotografia, 100x70 cm
11. Mirosław Rusinek, „ Tropea”, olej na desce, 80x70 cm
12. Jakub Ataman, „Oko Cyklopa”, olej na
płótnie, 70x100 cm
13. Barbara Hubert, „Spacer”, olej na płótnie,
61x81 cm
14. Jadwiga Hajduk, „Multiplikacja”, technika akryl na płótnie, 80x70 cm
15. Piotr Rędziniak, „Akt”, papier czerpany,
technika własna, 70x50 cm
16. Monika Tohl, „Droga do raju”, ceramika
17. Barbara Olearka , złota sukienka ze skórzanymi wstawkami

1.

5.

9.

13.
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FUNDACJA SPECJAŁ ZAKOŃCZYŁA ZBIERANIE
WNIOSKÓW O UDZIELENIE STYPEDNIUM
W tym roku Fundacja Specjał rozszerzyła swoje działania o utworzenie
programu stypendialnego promującego talenty i wybitnie uzdolnione dzieci oraz młodzież z mniej zamożnych rodzin.
W 2018 roku wnioski o przyznanie stypendium złożyło pięć rodzin, z czego pozytywnie rozpatrzono cztery. Były to dzieci w różnym przedziale wiekowym, uzdolnione muzycznie oraz posiadające umysły ścisłe jak i humanistyczne. Mamy nadzieję, że przyznana
pomoc pomoże w dalszym szerzeniu umiejętności i rozwoju.
Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium. Zasady poprawnego
przygotowania wniosków określa Regulamin programu stypendialnego Fundacji Specjał,
który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji www.fundacjaspecjal.pl, w zakładce
„KOMU POMAGAMY”.
Informację o terminie składania wniosków o udzielenie stypendium w danym roku
Fundacja Specjał zamieszcza na swojej stronie internetowej.
Magdalena Bonecka-Sowa

RAPORT Z AKCJI „ZBIERAMY
NAKRĘTKI DLA NELI”
Poniżej przedstawiamy dotychczasowe wyniki zbiórki nakrętek
w ramach akcji Fundacji Specjał: „Zbieramy dla Neli”

RAPORT ZE SPRZEDAŻY NAKRĘTEK:
Lp.

Data sprzedaży

Ilość kg

1.

08.05.2018

100

2.

21.06.2018

378

3.

29.08.2018

351

1658 kg

829
Kwota zebrana ze sprzedaży nakrętek została w całości
przekazana dla Neli zgodnie z celem akcji.
W imieniu Fundacji Specjał i rodziny Neli serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom
GK Specjał, którzy uczestniczyli w akcji i zachęcamy do kontynuowania zbiórki.

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

SPECJAŁ FINANSE
DLA HANDLU TRADYCYJNEGO
Specjał Finanse dostarcza szeroki wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorstw, które działają w branży handlu tradycyjnego.
Leasingujemy wszystko od samochodów,
po sprzęt IT, maszyny i meble, etc. Natomiast
poprzez pośrednictwo w sprzedaży energii
elektrycznej i gazu ziemnego umożliwiamy
naszym klientom obniżenie kosztów działalności. Oferujemy także wszelkiego rodzaju
ubezpieczenia, w tym także ubezpieczenia
grupowe i komunikacyjne (np. OC, AC,
NNW) niezbędne w działalności firm z obszaru handlu tradycyjnego.
Pośredniczymy w sprzedaży samochodów
dostawczych i osobowych. Zapewniamy także
rozwiązania telekomunikacyjne dla firm oraz
ich pracowników (oferty telefonii komórkowej i mobilnego Internetu sieci Plus i Oran-

MAGAZYNIER

ge), a także nowoczesne smartfony, laptopy
i urządzenia drukujące HP. Oferta smartfonów i sprzętu elektronicznego dostępna jest w
naszym sklepie internetowym pod adresem:
www.sklep.specjalfinanse.pl.
Nowością jest możliwość wynajmu urządzeń drukujących HP – abonament już od
25,75 zł netto miesięcznie, co czyni ofertę najbardziej atrakcyjną na rynku.
Dla sklepów tradycyjnych dedykujemy
specjalną ofertę drzwi szklanych do regałów
chłodniczych, która zapewnia zwrot z inwestycji już po ok. 17 miesiącach dzięki oszczędności energii elektrycznej zasilającej urządzenia chłodnicze.

KIEROWCA KAT. C

Miejsce pracy: Rzeszów, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, 		
Pruszcz Gdański

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

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

OFERTY PRACY

Miejsce pracy: Rzeszów, Pruszcz Gdański, Wrocław, 		
Tomaszów Lubelski, Bronisze, Łódź, 		
Kędzierzyn-Koźle

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

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

Współpracujemy z Avalon Solutions, partnerem rozwiązań chmurowych. To wyjątkowa
okazja dla klientów Specjał Finanse, którzy
mają możliwość zakupu innowacyjnych narzędzi biznesowych Google po niespotykanie
atrakcyjnych cenach.
Zapraszam do śledzenia naszej strony www.
specjalfinanse.pl, gdyż ciągle poszerzamy swoją działalność o dodatkowe usługi.
Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse
mieści się przy ul. Boya – Żeleńskiego 5, tel.
17 8 507 507.
Radosław Kycia

KASJER-SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Rzeszów, Gdańsk, Tarnobrzeg, Lublin

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:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
- stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie
wypłacane regularnie i terminowo,
- rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit,
- ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, wycieczki
oraz imprezy firmowe
- szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej
oraz stoiska mięsno-wędliniarskiego,
- wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu
oraz trenera wewnętrznego,

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

Ilona Kasperkowicz

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

