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– Dobiega końca pierwsze półrocze 
2019 r. i ma Pan z pewnością podsumowa-
nie pierwszego kwartału. Jak on wypadł?

– Wzrost sprzedaży przekroczył nasze 
najśmielsze oczekiwania i potwierdził, że 
przyjęta przez nas strategia na najbliższe 
trzy lata jest w pełni realna. Obroty w ciągu 
pierwszych trzech miesięcy wzrosły o około 
30 proc. w stosunku do roku poprzedniego, 
czyli utrzymany został z niewielką nadwyżką 
ubiegłoroczny wzrost sprzedaży.

– Strategia, o której Pan wspomina za-
kłada dwukrotne zwiększenie obrotów 
do końca 2021 roku. Czyli do ponad 2,5 
miliarda złotych. Czy obecny wzrost jest 
wystarczającą przesłanką dla sukcesu 
takich planów?

– Jestem o tym przekonany, tym bardziej, 
iż nic nie wskazuje na to, aby tempo tego 
wzrostu uległo zahamowaniu w ciągu trzech 
najbliższych lat. Konsumenci są coraz bar-
dziej zasobni i z pewnością stan ten znajdzie 
odzwierciedlenie także w wynikach handlu 
produktami FMCG. Chociaż, co jest oczy-
wiste, nie ograniczamy się do biernego ocze-
kiwania na klienta, ale podejmujemy szereg 

działań inwestycyjnych wspierających moż-
liwości GK Specjał.

– O jakich inwestycjach Pan mówi?
– Przede wszystkim inwestujemy w roz-

wój, zarówno ilościowy, jak i jakościowy 
naszych oddziałów hurtowych. Już w roku 
ubiegłym i na początku bieżącego ruszyły 
nowe oddziały w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Radomiu, Lublinie i Zielonej Górze, oddział 
w Goleniowie przenosi się do Szczecina, 
gdzie będzie dysponował lepszymi warun-
kami magazynowymi i znajdzie się bliżej 
klientów, zaś w Rzeszowie wyraźnie rozbu-
dujemy zaplecze magazynowe. Unowocze-
śnianie naszego zaplecza magazynowego 
i jego powiększanie, gdy jest to konieczne, to 
jeden z priorytetów inwestycyjnych. Planu-
jemy także zwiększyć liczbę oddziałów, aby 
nasza oferta była dostępna w każdym zakąt-
ku kraju. Szacuję, że w omawianym okresie 
ruszy 5 do 10 nowych oddziałów, przede 
wszystkim w Polsce północnej i północno-
-wschodniej. To oczywiście trudne tereny, 
gdzie zagęszczenie zarówno ludności, jak 
i placówek handlowych jest o wiele mniejsze 
niż w innych regionach kraju. To zaś nakła-

da na Specjał obowiązek takiego opracowa-
nia strategii funkcjonowania oddziałów na 
tych terenach, która będzie dostosowana do 
lokalnych warunków. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, iż takie działania inwestycyjne 
są zgodne z logiką funkcjonowania całej GK 
Specjał. Aby długofalowo utrzymać i umoc-
nić pozycję na rynku trzeba podejmować 
działania prorozwojowe, a nie myśleć tylko 
w kategoriach szybkiego i maksymalnego 
zysku. Dzięki takiemu podejściu Grupa jest 
stabilna, dysponuje potrzebnymi własnymi 
środkami fi nansowymi, a także jest wspiera-
na przez banki i instytucje ubezpieczeniowe.

– Inwestycje to chyba jednak nie 
wszystko?

– Oczywiście. Wprowadzamy także zmia-
ny w asortymencie oferowanym przez nasze 
oddziały. Z jednej strony staramy się go po-
szerzyć, z drugiej zaś dostosować także do 
lokalnych warunków i oczekiwań naszych 
partnerów detalicznych. To zaś oznacza, że 
chcielibyśmy realizować nasze plany wspól-
nie z tymi producentami i dostawcami, któ-
rzy decydują się nas wspierać. Współpraca 
z takimi fi rmami będzie dla Specjału istot-

Rozwój na pierwszym miejscu
Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem GK Specjał
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nym elementem prorozwojowym. Tym bar-
dziej, iż coraz większa ilość producentów sta-
je się świadoma faktu, iż nie jest korzystne 
ani dla nich, ani dla rynku odmienne trak-
towanie dużych sieci handlowych, głównie 
dyskontów i takich fi rm jak Specjał. Świa-
domość tego dotyczy przede wszystkim fi rm 
polskich, ale i koncerny międzynarodowe 
częściej niż dawniej są na taki sposób my-
ślenia otwarte. Także pod tym względem 
rozsądnie prowadzone negocjacje przyno-
szą powoli efekty.

– Twierdzi Pan, że za 2,5 roku w sieciach 
franczyzowych Grupy będzie 10 tysięcy 
placówek handlowych. Jak chcecie tak 
ambitny plan zrealizować?

– Ze względu na dynamikę rozwoju 
jaką odnotowaliśmy w pierwszym kwar-
tale, a także obecne i ubiegłoroczne tem-
po przyrostu ilości sklepów, dokonaliśmy 
korekty planu. Sądzę bowiem, że 10 tysięcy 
placówek handlowych osiągniemy już pod 
koniec przyszłego roku. Świadczy o tym 
obecne i ubiegłoroczne tempo przyrostu 
ilości sklepów. Nasza oferta franczyzowa 
cieszy się rosnącym zainteresowaniem de-
talistów. Pamiętajmy też, że plan ten doty-
czy rozwoju organicznego, a potencjalne 
przejęcia będą w tym przypadku wartością 
dodaną. A prowadzimy przecież szereg roz-
mów o charakterze akwizycyjnym, z któ-
rych wiele z pewnością zakończy się sukce-
sem. Sądzę, że już wkrótce będziemy mogli 
ogłosić przyłączenie się do Grupy znaczącej 
fi rmy dystrybucyjnej, dysponującej dużą 
siecią franczyzową. Uważam więc, że pod 
koniec 2021 roku ilość sklepów w naszych 
sieciach franczyzowych będzie znacząco 
większa niż 10 tysięcy.

– Czy podatek handlowy uznany przez 
trybunał europejski za zgodny z prawem 
nie utrudni Wam tych planów?

– Jeżeli wejdzie w życie w kształcie usta-
lonym w 2016 roku to będzie miał znikome 
oddziaływanie na funkcjonowanie takiej fi r-
my jak nasza. Zobaczymy zresztą jak się wy-
powie druga instancja sądu europejskiego. 
Tak, czy inaczej podatek handlowy w żaden 
sposób nie wpłynie na realizację naszych 
planów rozwojowych.

– A czy barierą nie będzie obecna sytu-
acja na rynku pracy?

– Przyznaję, że w tej kwestii nie jest ła-
two i samym wzrostem płac nie uda się 
załatać wielu niedoborów. Tym bardziej, 
że dalsze ich podwyższanie może zagrozić 
rentowności funkcjonowania poszczegól-
nych elementów Grupy, przestaje więc być 
ono sposobem na rozwiązanie problemów 
z zatrudnieniem. Uważam jednak, że rynek 
pracy, nawet przy mniejszej niż dotychczas 
liczbie Ukraińców, będzie się powoli popra-
wiał. Tak jak w całej gospodarce mamy do 
czynienia z sinusoidą, raz jest lepiej, raz go-
rzej i do każdej sytuacji musimy być przy-
gotowani. A my jesteśmy. Nie sądzę więc, 
aby sytuacja na rynku pracy stała się dla 
nas barierą rozwojową.

– A co z pozostałymi firmami działający-
mi w ramach Grupy poza rynkiem FMCG: 
agencjami ochrony i utrzymania czysto-
ści, Specjałem Finanse, czy Cezalem?

– Wszystkie te fi rmy charakteryzuje z jed-
nej strony stały rozwój, z drugiej zaś pełna 
rentowność. Pod względem obrotów są to 
oczywiście działalności marginalne w po-
równaniu do głównego obszaru naszej dzia-
łalności, czyli rynku FMCG, ale jednocześnie 
bardzo istotne, bowiem stanowią w wielu 
przypadkach wsparcie dla naszego hurtu, jak 
i sklepów zrzeszonych w sieciach franczy-
zowych. Specjał Finanse dedykuję naszym 
sklepom, czy oddziałom szereg usług tele-
komunikacyjnych, leasingowych, wsparcie 
przy pozyskiwaniu kredytu, dostawy prądu 
w bardzo konkurencyjnych cenach, a tym 
samym przyczynia się do zwiększania efek-
tywności głównego naszego biznesu. Podob-
nie jest w przypadku fi rm ochroniarskich 
i utrzymania czystości. Może w nieco mniej-
szym stopniu dotyczy to Cezalu, ale i tu nasi 
partnerzy detaliczni, czy też nasze oddzia-
ły mogą w ramach ich możliwości liczyć na 
wsparcie. Dlatego też nigdy nie postrzegali-
śmy tych przedsięwzięć jako marginalnych, 
ponieważ mają one znaczenie także dla po-
zostałych form naszej działalności.

– Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski
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– Jak ocenia Pan pozycję GK Specjał 
wśród Waszych partnerów handlowych?

– Dzięki swojemu ogólnopolskiemu za-
sięgowi GK Specjał jest ważnym partnerem 
w strategii dystrybucyjnej VAN PUR S.A. 
Kompleksowo obsługuje zarówno regional-
ne sieci detaliczne, jak i sklepy niezależne. 
Dzięki temu idealnie wpisuje się w nasze 
oczekiwania związane z zasięgiem w kanale 
tradycyjnym oraz budową dystrybucji na-
szego portfolio produktów.

– Co jest dla Państwa szczególnie istotne 
we współpracy z taką firmą jak Specjał 
i co jest decydujące dla dalszego posze-
rzania kontaktów biznesowych?

– Najważniejsza jest dla nas dobra komu-
nikacja i zrozumienie potrzeb biznesowych 
obu stron. Pozwala to na efektywną koordy-
nację zarówno procesu zakupów, jak i od-
sprzedaży. Szczególnie istotne we współpra-
cy są dla nas trzy rzeczy: zasięg, czyli liczba 
punktów sprzedaży, dostępność całego port-
folio w oddziałach GK Specjał oraz budowa 
dystrybucji naszych produktów w sklepach 
detalicznych.

Właśnie dlatego zainwestowaliśmy jako 
fi rma w connector, czyli integrację syste-
mów z dystrybutorami. Wierzymy, że dzięki 
dobremu wykorzystaniu danych, będziemy 
rozwijać sprzedaż i budować nasz wspól-
ny biznes.

– Specjał to także franczyzowe sieci de-
taliczne, czyli tradycyjny kanał dystry-
bucji produktów FMCG. Na ile jest dla 
Was istotne utrzymanie pozycji rynkowej 
przez tradycyjny rynek handlowy i jak 
zamierzacie wspierać utrzymanie po-
zycji rynkowej przez handel tradycyjny?

– VAN PUR S.A. w strategii dynamicznego 
rozwoju kładzie największy nacisk na wzrost 
udziałów w rynku tradycyjnym. Świadczą 
o tym między innymi inwestycje w zasoby 
ludzkie. Dział Handlowy odpowiedzialny 
za obsługę rynku tradycyjnego w przecią-
gu ostatniego roku podwoił zatrudnienie 
do aktualnego poziomu ponad 120 osób. 
Dodatkowo zmienił mobilny system rapor-
towania i jest w fazie integracji systemowej 
z dystrybutorami. Współpracujemy z wie-
loma regionalnymi sieciami detalicznymi, 
w tym również z franczyzowymi zrzeszony-
mi w GK Specjał. Aktywnie uczestniczymy 
w działaniach promocyjnych tychże podmio-
tów, takich jak publikacje gazetkowe, czy tar-
gach sprzedażowych, organizowanych przez 
dystrybutorów, podczas których sklepy mogą 
dokonywać zakupów na specjalnych warun-
kach. Poczyniliśmy również szereg inwesty-
cji około sprzedażowych skierowanych do 
rynku tradycyjnego, takich jak zakup lodó-
wek czy innych materiałów ekspozycyjnych.

– Które z Waszych marek są najistotniej-
sze we współpracy z taką firmą jak GK 
Specjał i z którymi produktami wiąże-
cie największe nadzieje na przyszłość?

– Wiodącą marką wśród naszego portfo-
lio jest ŁOMŻA. Nie tylko najbardziej po-
pularny lager, czyli Łomża Jasne, cieszy się 
uznaniem konsumentów, ale wysoka jakość 
i naturalne składniki doceniane są również 
przez konsumentów w wariantach Miodowe 
i Wyborowe. Nasze nowości, Łomża Psze-
niczne Zero i Ciemne, stają się hitem wśród 
wytrawnych smakoszy. Dla wielu klientów 
wariant Zero, zarówno klasyczny, jak i Psze-
niczny czy Grejpfrutowy, to idealne rozwią-
zanie na piwo bez „procentów”.

Łomża, to także Radlery, które charakte-
ryzują się przyjemnym i delikatnym sma-
kiem osiągniętym dzięki naturalnym skład-
nikom z dodatkiem klasycznych soków 
owocowych.

Marka Łomża oprócz szerokiego port-
folio produktów posiada również szero-
kie wsparcie marketingowe. Oprócz kla-
sycznych kanałów komunikacyjnych mar-
ka Łomża stawia na nowy obszar, jakim jest 
e-sport czyli trzecia zaraz po piłce nożnej 
i siatkówce dyscyplina sportowa ciesząca się 
największym zainteresowaniem i oglądal-
nością. W ramach podejmowanych działań 
rozpoczęliśmy współpracę z AGO Esports 
– jedną z prężniej rozwijających się orga-
nizacji esportowych w Polsce. Zostaliśmy 
sponsorem drużyn AGO w grach Counter 
Strike oraz Fortine. Dodatkowo już od maja 
startuje rejestracja do Łomża Zero Esport 
Tour, czyli ligi półprofesjonalnych graczy 
w CSa, która została stworzona by promo-
wać nasz wariant bezalkoholowy.

W swoich działaniach nie zapominamy 
o pozostałych markach takich jak: Halne, 
Karpackie, Śląskie czy regionalnie Brok. Na-
tomiast od kwietnia jesteśmy również wy-
łącznym importerem i przedstawicielem na 
Polskę marek Estrella Damm i Warssteiner.

– Czego oczekiwałby Pan od takiego 
partnera jak Specjał poza oczywiście 
wzrostem wzajemnych obrotów?

– Moje oczekiwania związane są z dalszą, 
dobrą współpracą w zakresie budowania 
dostępności naszych produktów zarówno 
w niezależnych sklepach detalicznych, jak 
również w placówkach sieci franczyzowych 
GK Specjał. Dobra komunikacja i współpra-
ca pomiędzy naszymi służbami handlowymi 
będzie również istotnym krokiem w kierun-
ku wzrostu obopólnych korzyści.

– Jak układa się współpraca w zakre-
sie wsparcia sprzedaży Waszych pro-
duktów?

– Większość działań wsparcia sprzedaży 
komunikujemy w cyklach dwumiesięcznych, 
lub kwartalnych. Pozwala nam to na dyna-
miczne modyfi kowanie ofert dla klientów 
w kontekście ich oczekiwań i zapotrzebowa-
nia rynku. Głównymi nośnikami informa-
cji o promocjach są publikacje GK Specjał, 
zarówno ogólnopolskie, jaki i oddziałowe 
oraz nasze struktury handlowe.

– Dziękuję bardzo za rozmowę

Witold Nartowski

Rosnąć w kanale tradycyjnym
Rozmowa 
z Piotrem 
Warczakiem, 
Dyrektorem ds. 
Handlu Tradycyjnego 
Van Pur S.A.
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Nowy magazyn – nowe możliwości
Krakowski oddział GK Specjał powstał 
w oparciu o przejęte przed ponad dziesię-
ciu lat przez Grupę dwie spółki: Sekpol i Po-
lamo. Jednak najbardziej intensywny rozwój 
oddziału nastąpił w momencie, gdy już za-
korzeniony na lokalnym rynku przeprowa-
dził się przed dwoma laty do nowych maga-
zynów. Na terenie Parku Logistycznego 7 R 
w Kokotowie, wynajęto powierzchnię pra-
wie 4600 mkw., z których prawie 600 mkw. 
stanowiły chłodnie. Dyrektor oddziału Bar-
tłomiej Rupikowski podkreślał wówczas, 
że jest to jedna z najnowocześniejszych po-
wierzchni magazynowych w kraju charak-
teryzująca się szczególnymi możliwościami 
załadunku i wyładunku towarów tzw. ma-
gazyn przepływowy. Półki rozładunkowe 
znajdują się z jednej strony budynku, a za-
ładunkowe z drugiej, z której odprawiane są 
skompletowane zamówienia do kontrahen-
tów. Takie rozwiązanie umożliwia płynne 
wykorzystanie magazynu.

Nowe warunki funkcjonowania kra-
kowskiego oddziału Specjału zaowocowa-
ły wyraźnym wzrostem poziomu sprzedaży 
oraz poszerzeniem obsługiwanego obszaru. 
W 2018 roku obroty zwiększyły się o prawie 
20 proc. w stosunku do 2017 r., przy czym re-
kordowy wzrost to sprzedaż nabiału, którego 
pod względem wartościowym Specjał Kra-
ków dostarczył swoim odbiorcom aż o 61% 
więcej niż w roku poprzednim. Dyrektor Ru-
pikowski podkreśla jednak, że dynamiczny 
wzrost odnotowano we wszystkich katego-

riach: sprzedaż alkoholi zwiększyła się o 5,4 
proc., zaś produkty suche o blisko 20 proc.

Obecnie w ofercie oddziału jest około 
6600 indeksów. Asortyment jest w zasa-
dzie podobny od kilku lat. Zmienia się jedy-
nie, w zależności od potrzeb, jego struktura. 
Liczba pozycji w niektórych kategoriach jest 
ograniczana, w innych zaś bardzo wyraź-
nie rośnie. Zmieniają się przecież potrzeby 
i oczekiwania klientów.

1000 punktów sprzedaży już blisko
Jeszcze niedawno oddział blisko współpra-
cował z oddziałem Specjału w Czeladzi, dla 
którego w niektórych przypadkach pełnił 
funkcję cross docku. Jednak wraz z własnym 
rozwojem i poszerzaniem skali działalności 
zaprzestano tej współpracy. Tym bardziej, 
iż od niespełna roku oddział krakowski za-
czął obsługiwać także rejon Nowego Sącza 
i okolic, gdzie liczba odbiorców jest dosyć 
znacząca. Jest więc obecnie w pełni samo-
dzielną jednostką zdolną obsłużyć klientów 
z terenu Małopolski.

Obecnie produkty dystrybuowane przez 
oddział trafi ają do ponad 900 punktów 
sprzedaży, przede wszystkim detalicznej. 
Na początku bieżącego roku podpisana zo-
stała umowa na dostawy z siecią Lewiatan 
Małopolska, jedną z najliczniejszych i naj-
bardziej rozpoznawalnych w Małopolsce. 
– Tym samym obsługujemy już wszystkie 
sieci handlowe działające w naszym regio-
nie. Współpraca z sieciami jest dla nas jed-
nym z najistotniejszych czynników wzrostu. 
Dlatego wolę mówić raczej o liczbie punktów 
dostaw, niż stałych klientach, gdyż to lepiej 
oddaje skalę naszej działalności – podkreśla 
Bartłomiej Rupikowski.

Wszystko zależy od ludzi
Oddział zatrudnia około 60 osób. Załoga 
byłaby z pewnością o wiele liczniejsza, gdy-
by nie fakt, że logistyka, przede wszystkim 
transport, zostały w większości zlecone fi r-
mom zewnętrznym. Podobnie jak większość 
fi rm krakowski Specjał boryka się z kłopo-
tami związanymi z sytuacją na rynku pracy, 
gdzie mamy do czynienia z rynkiem pra-
cownika, a nie pracodawcy. To zaś oznacza 
wzrost kosztów i konieczność dostosowywa-
nia swojej oferty płacowej do sytuacji ryn-
kowej i oczekiwań pracowników. Dyrektor 
Rupikowski zauważa jednocześnie, że od-
dział ma silny „kręgosłup” – pracowników, 
którzy są w niej już od 10 lat, co umacnia 
możliwości oddziału na lokalnym rynku.

Stabilna załoga, nowoczesna powierzchnia 
magazynowa i związane z nią warunki pra-
cy powodują, że krakowski oddział Specja-
łu jest w stanie zapewnić swoim partnerom 
lepszą logistykę, gwarancję odbioru i dostaw 
oferowanych produktów zgodnie z zamó-
wieniem. To bardzo istotny czynnik wpły-
wający na konkurencyjność Specjału w tym 
regionie kraju. – Warto natomiast podkreślić, 
że o sile fi rmy decydują przede wszystkim lu-
dzie. Dzięki nim udaje się nam uniknąć pro-
blemów, które negatywnie mogą wpłynąć na 
nasze funkcjonowanie i konkurencyjność. Bez 
tego trudno byłoby utrzymać i zwiększyć liczbę 
odbiorców i poziom sprzedaży – podsumo-
wuje Bartłomiej Rupikowski.

Witold Nartowski

Oddział w Krakowie 
ma z czego być dumny
Ci, co wygrywają – nigdy nie odpuszczają. Ci, co odpuszczają – nigdy nie wygrywają…
Tymi słowami można opisać dwa lata funkcjonowania w nowoczesnych magazynach pod Krakowem 
oddziału GK Specjał. Wzrost sprzedaży w tym okresie przekroczył najśmielsze oczekiwania.

Od lewej: Dyrektor oddziału Bartłomiej Rupikowski, Kierownik Logistyki Maria 
Kurek, Kierownik Zakupów Anna Machoń, Dyrektor ds. Rozwoju Teresa Grybel, 

Dyrektor Sprzedaży Marek Mitura, Kierownik Biura Obsługi Klienta Olga Pawlak. 
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Gala Konkursu Złoty Paragon jest jednym 
z najważniejszych dorocznych wydarzeń 
polskiej branży FMCG. Wręczenie presti-
żowych statuetek oraz wyróżnień dla naj-
lepszych produktów, ale również dla 
ludzi związanych z branżą FMCG, 
odbyło się w dniu 23 maja 2019 
roku w warszawskim Teatrze Ka-
mienica. To właśnie na tym wy-
darzeniu Złoty Paragon 
w kategorii Osobowość 
Handlu i Dystrybucji 
otrzymał Krzysztof 
Tokarz, Prezes Za-
rządu Grupy Ka-
pitałowej Specjał.

Dzięki czytelnikom miesięcznika Hurt 
& Detal, którzy wzięli udział w głosowa-
niu, redakcja mogła zaprezentować te pro-
dukty, które w sposób szczególny wpłynęły 

w ubiegłym roku na rozwój handlu de-
talicznego w Polsce i nagrodzić te, które 
według nich wyróżniały się największą 

konkurencyjnością 
na rynku. Do kon-
kursu zgłoszonych 
zostało ponad 430 
produktów w 65 
kategoriach.

Podczas uro-
czystej Gali wrę-

czono 65 prestiżo-

wych statuetek „Złoty Paragon 2019” i 130 
wyróżnień w kategoriach produktowych 
oraz statuetkę „Super Produkt”. Ponadto 
wręczono statuetki specjalne dla linii pro-
duktowych, osób, fi rm, usług. 

Maciej Czerwiński 

etek oraz wyróżnień dla naj
duktów, ale również dla 
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Podczas uroczystej gali Kongresu Rynku FMCG organi-
zowanego przez Wiadomości Handlowe, Grupa Kapitałowa 
Specjał 28 maja br.została uhonorowana tytułem Dystrybu-
tora Roku 2019 w kategorii hurtownia serwisowa. Nagrodę 
w imieniu zarządu GK SPECJAŁ odebrał Wiceprezes Zarzą-
du, Dyrektor Handlowy Remigiusz Czernecki. 

To już piąte z rzędu wyróżnienie dla naszej fi rmy. Jest ono 
zarówno potwierdzeniem zaufania klientów, jak i drogi, którą 

obraliśmy. Nagroda jest dla nas motywacją do dalszych dzia-
łań. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przy-
stąpili do konkursu Market Roku i oddali na nas swoje głosy. 
Będziemy dalej ciężko pracować, usprawniać i optymalizować 
procesy logistyczne, tak żeby współpraca w ramach naszych 
spółek była dla Państwa przyjemnością.

Maciej Czerwiński 

 Specjał Dystrybutorem Roku 2019

Złoty Paragon dla 
Krzysztofa Tokarza
Konkurs „Złoty Paragon 2019 – Nagroda Kupców Polskich” rozstrzygnięty. 
Czytelnicy miesięcznika Hurt & Detal przyznali nagrody już po raz dziewiąty. 
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Nagrodę odbiera Remigiusz Czernecki, wiceprezes 
zarządu i dyrektor handlowy GK Specjał

Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK 
Specjał z nagrodą Złoty Paragon 2019



Ranking powstał na bazie danych o przy-
chodach, zyskach, aktywach i kapitałach 
własnych kilkuset polskich fi rm z domi-
nującym polskim kapitałem. W stosunku 
do  roku ubiegłego odnotowaliśmy awans 
aż o cztery pozycje. Przypomnijmy, w po-
przednim zestawieniu fi rma uplasowała się 

na 15 miejscu. Po raz kolejny GK Specjał 
zajęła najwyższą lokatę wśród fi rm hurto-
wych branży FMCG. Zestawienie uwzględ-
nia przychody ze sprzedaży w 2018 r. oraz 
wartość rynkową.

Tegoroczna lista 200 największych pol-
skich fi rm to piąte wydanie jedynego ta-

kiego zestawienia w polskich mediach.
Wszystkie fi rmy ujęte w tegorocznym ran-
kingu jeszcze nigdy nie osiągnęły tak du-
żych przychodów. W sumie wypracowały 
ponad 772 mld zł, czyli o ponad 60 mld zł 
więcej niż przed rokiem.

Maciej Czerwiński 

Dwukrotny wzrost obrotu, rozwój wła-
snych sieci franczyzowych z planem osią-
gnięcia 10 000 sklepów we własnych sie-
ciach franczyzowych, czy zacieśnienie 
współpracy z producentami– oto cele 
handlowe Grupy Kapitałowej Specjał 
wyznaczone na lata 2019 – 2021. Okazją 
do ich zaprezentowania była Konferencja 
Sił Sprzedaży, która odbyła się 22 marca 
w Krakowie. 

Ponad 350 handlowców GK Specjał wzięło 
udział w Konferencji Sił Sprzedaży. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele z 16 od-
działów hurtowych Specjału oraz franczyz 
Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal.

Impulsem do spotkania się w tak szerokim 
gronie było omówienie celów i priorytetów, 
do których dążyć będzie GK Specjał w naj-
bliższych latach. Postawione cele zorientowa-
ne są na takie elementy jak: wzrost ilości od-
działów, poszerzenie oferty asortymentowej, 
lepsza współpraca z producentami, obsługa 
dużych sklepów oraz uatrakcyjnienie ceny 
dla ostatecznego odbiorcy. – Mamy wszelkie 
kompetencje ludzkie, fi nansowe oraz zasoby 
materialne do realizacji postawionych celów – 
podkreśla Krzysztof Tokarz, prezes Grupy. 

– Wysyłamy rynkowi jasny przekaz. Jeste-
śmy pewni, że średnio 2-krotnie zwiększymy 
obroty, ale urosną z nami tylko świadomi 
rynku i realiów producenci, którzy wspólnie 
z nami chcą się rozwijać. Szacowany wzrost 
obrotów może być dużo większy, ale jest on 
uzależniony również od sytuacji rynkowej

– podkreśla Remigiusz Czernecki, wice-
prezes, dyrektor handlowy Specjału.

Sieci detaliczne fi rmy w 2017 r. były na 6 
miejscu TOP 10 sektora handlu detaliczne-
go w Polsce i na 3 miejscu pod względem 
dynamiki przyrostu udziałów rynkowych 
w latach 2010/2017. Wg danych Specjału 
we franczyzach było pod koniec lutego 2019 
roku 7699 sklepów.

Jak zaznaczono podczas spotkania, poten-
cjał GK Specjał w postaci ilości doświadczo-
nych handlowców to aż 350 osób, a plano-
wane jest kolejne zwiększenia stanu osobo-
wego w siłach sprzedaży o około 150 osób, 
co pozwala fi rmie z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Specjał szuka ambitnych i do-
świadczonych ludzi. Takie podejście umoż-
liwia fi rmie defi niowanie kolejnych planów 
dotyczących nowych otwarć czy przejęć. 
Podczas konferencji zaprezentowano rów-
nież wyniki sprzedaży i ogłoszono ranking 
najlepszych handlowców. Spotkanie miało 
na celu zaprezentowanie handlowej siły oraz 
zasobów Specjału, przy jednoczesnym poin-
formowaniu o najbliższych planach i ocze-
kiwaniach. 

Szymon Kwaśniewski 

Specjał na 11 miejscu 
w rankingu Wprost!!! 
Grupa Kapitałowa Specjał zanotowała kolejny awans w zestawieniu 200 największych polskich fi rm tygodnika 
Wprost. W tym roku fi rma uplasowała się na 11 miejscu. 

Konferencja Sił Sprzedaży Specjału
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Krzysztof Tokarz, prezes 
zarządu GK Specjał

Remigiusz Czernecki, wiceprezes za-
rządu i dyrektor handlowy GK Specjał



Tegoroczna edycja Retail Summit odby-
ła się 3–4 kwietnia 2019 r. w Hilton Ho-
tel and Convention Centre Warsaw. Ak-
tywnymi prelegentami podczas spotkania 
byli Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu GK 
Specjał, Remigiusz Czernecki, Wiceprezes 
Zarządu Specjału, Dyrektor Handlowy, Jan 
Sałata, Dyrektor Generalny Nasz Sklep, Ma-
rian Zych, Dyrektor Generalny, Wiceprezes 
Zarządu Livio i Marek Szybalski, Prezes Za-
rządu Rabat Detal. Brali udział w panelach 
dyskusyjnych dotyczących branży FMCG.

W czasie wydarzenia prezentowane i dys-
kutowane były najważniejsze trendy w han-
dlu detalicznym. W pierwszym dniu kon-
gresu równolegle z sesją plenarną, odbył się 
warsztat dla managerów ds. zakupów sieci 
handlowych oraz sklepów online „Wyzwa-
nia i równowaga w życiu i biznesie”.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prawie 
130 prelegentów, z których połowa to osoby 
reprezentujące C – suit level, podczas ponad 
60 wystąpień oraz 12 paneli dyskusyjnych. 

Maciej Czerwiński

Firma Specjał kontynuuje program lojalnościowy Bajeczna 
Podróż – to już III edycja programu, który dedykowany jest dla 
sklepów detalicznych. 

Program zaczął się w I kwartale 2019 r. Na zgłoszone sklepy zo-
staną nałożone targety zakupowe. Wykorzystując zebrane budże-
ty można przeznaczyć je na uczestnictwo w dowolnych konferen-
cjach. Informację na temat zgromadzonych środków klienci mogą 
uzyskać u obsługujących ich przedstawicieli handlowych. Nagro-
dami programu Bajeczna Podróż III jest uczestnictwo w wybra-
nych konferencjach.

Propozycja wyjazdów konferencyjnych na 2020 rok.
• WŁOCHY – wartość konferencji 3500 zł netto – marzec 2020
• IZRAEL – wartość konferencji 3800 zł netto – czerwiec 2020
• AMSTERDAM – wartość konferencji 1700 zł netto – wrzesień 

2020, weekendówka
• INDIE – wartość konferencji 7800 zł netto – styczeń 2021

Informacji na temat zasad i rozliczeń programu udziela:
Paweł Jasiłek – Krajowy Kierownik ds. sprzedaży i rozwoju pawel.

jasilek@specjal.com.pl tel. kom.: 691 033 224 Maciej Czerwiński

B ajeczna Podróż – III edycja

Specjał na Retail Summit 2019 
Jedenastej edycji konferencji ponownie przyświecało hasło „Tu bije serce polskiego handlu”. 
Obrady dowiodły, że w tej branży trzeba być przygotowanym na dynamiczne i często 
nieprzewidywalne zmiany. Przedstawiciele naszych spółek aktywnie uczestniczyli w dyskusjach 
o najważniejszych kwestiach dotyczących rynku FMCG w Polsce.
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Dyskusja z udziałem Marka Szybalskiego, prezesa zarządu Rabat Detal.

Panel dyskusyjny z udziałem Jana Sałaty, 
dyrektora generalnego PSH Nasz Sklep S.A.

Na zdjęciu Jan Sałata, dyrektor generalny 
PSH Nasz Sklep S.A.

Remigiusz Czernecki, wiceprezes zarządu 
i dyrektor handlowy GK Specjał

Na zdjęciach: Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK Specjał 
oraz Marian Zych, wiceprezes PSH Livio w trakcie dyskusji



Na śródziemnomorskiej wyspie, gdzie 
słońce świeci przez 300 dni w roku 
w dniach od 27 maja do 3 czerwca br. od-
była się kolejna konferencja sprzedażowa 
dla klientów GK Specjał. Wzięli w niej 
udział laureaci programu lojalnościowe-
go oraz przedstawiciele fi rmy. 

Wyspa zachwyca piękną naturą, barwną 
kulturą i przepiękną pogodą. Właśnie dla-
tego wybraliśmy Cypr na kolejną destyna-
cję konferencji. Na wyspę udali się klienci 
oddziałów: Czeladź, Gdańsk, Goleniów, 
Kraków, Łódź i Rzeszów. W sumie z przed-
stawicielami GK Specjał grupa liczyła 60 
osób. Po blisko 4 godzinnym locie grupa 
wylądowała na południowo-wschodnim 
wybrzeżu, a następnie udała się autoka-
rem w kierunku Larnaki. Jak okazało się 
na miejscu to rzeczywiście region wyróż-
niający się naturalnym pięknem i liczny-
mi atrakcjami.

Konferencja na słonecznej wyspie 
Drugiego dnia pobytu na Cyprze odbyła się 
konferencja sprzedażowa. Tradycyjnie lau-
reatom programu wręczone zostały wyróż-
nienia. Przedstawiono producentów uczest-
niczących w katalogu oraz wskazano tych, 
którzy odnotowali najwyższą sprzedaż. Za-
prezentowana została najnowsza oferta pro-
duktów w ramach marki własnej. Wspo-
mniano o destynacjach konferencji, które 
odbędą się w przyszłym roku. Przypomnia-
no także o aktualnie obowiązującym pro-
gramie lojalnościowym – Bajeczna Podróż 
III oraz omówiono jego zasady. W trakcie 
biznesowych dyskusji poruszono wiele waż-
nych tematów dotyczących bieżącej sytuacji 
w handlu w Polsce. 

Podczas konferencji prezes zarządu GK 
Specjał Krzysztof Tokarz mówił o planach 
fi rmy na kolejne lata. Wśród kluczowych ce-
lów wymienił między innymi: wzrost ilości 
oddziałów, poszerzenie oferty asortymento-
wej, lepszą współpracę z producentami, ob-
sługę dużych sklepów oraz uatrakcyjnienie 
ceny dla ostatecznego odbiorcy. Wspomniał 
również, że fi rma będzie dążyć do dalszego 
wzrostu obrotów i zwiększenia ilości skle-
pów. Podkreślał, że jest to możliwe dzięki 
bardzo dobrym wynikom fi rmy oraz jej za-
sobom fi nansowym i kadrowym.

Famagusta, rejs po Kyrenii i inne zakątki 
W kolejnych dniach pobyt na Cyprze upłynął 
nie tylko na pozyskiwaniu wiedzy z zakresu 

handlu, ale również zwiedzaniu tej wyjątko-
wej wyspy. Cypr nazywany krainą wiecznego 
słońca nie rozczarował wspaniałą, słoneczną 
pogodą. W takiej aurze uczestnicy konferen-
cji odbyli rejs statkiem po wybrzeżu Kyre-
nii. Niezwykłą atrakcją okazała się również 
wycieczka do Famagusty. Podczas niej lau-
reaci programu lojalnościowego zwiedzili 
klasztor Św. Barnaby ze słynną „salą ikon”, 
obejrzeli grobowiec Św. Barnaby, a następ-
nie ruiny starożytnego miasta Salamis. Była 
również okazja do obejrzenia Wieży Otella, 
która podobno była inspiracją dla samego 
Szekspira. W trakcie zwiedzania grupa do-
tarła także do katedry św. Mikołaja, a na 
koniec odwiedziła „Miasto Widmo” Varo-
sa – opuszczoną dzielnicę miasta od czasów 
podzielenia wyspy pomiędzy Turcję i Grecję. 

Z wiedzą na bieżąco 
Podczas całego pobytu na Cyprze codziennie 
odbywały się bloki konferencyjne poświę-
cone wybranym tematom z zakresu handlu. 
Uczestnicy mieli okazję do zgłębienia wiedzy 
między innymi w zakresie: obsługi w miej-
scu sprzedaży, tendencji i trendów na rynku 
spożywczym, nowych rozwiązań technolo-
gicznych stosowanych w obsłudze klientów, 
eHurtowni jako narzędzia usprawniającego 
współpracę z dostawcą czy zarządzania eks-
pozycją produktów.

Po blisko tygodniowym pobycie na wy-
spie laureaci programu szczęśliwie wrócili 
do Polski. Mamy nadzieję, że na długo za-
pamiętają przekazane wiadomości, ale rów-
nież urokliwy klimat Cypru i słoneczne dni 
spędzone tutaj ze Specjałem. 

Patrycja Wilczyńska 

Konferencja na Cyprze

Bajeczna przygoda laureatów
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GK Specjał skutecznie wykorzystuje swój 
potencjał. Dynamiczny rozwój i plan zwięk-
szenia sprzedaży to główne przesłanki, któ-
re wpłynęły na decyzję o przeprowadzce 
warszawskiego oddziału. Nowa lokalizacja 
otwiera znacznie większe możliwości w za-
kresie poszerzenia asortymentu oferowanego 
mazowieckim klientom. Obiekt dysponuje 
powierzchnią 2 550 mkw, nowoczesnym ma-
gazynem wysokiego składu wyposażonym 
w 3 500 miejsc paletowych zapasu, a tak-
że 1 300 miejsc paletowych wydawczych. 
W efekcie zmiany lokalizacji nastąpi rów-
nież poszerzenie asortymentu o znaczniki 
crossowe czy wprowadzenie alkoholu wy-
sokoprocentowego. 

GK Specjał konsekwentnie realizuje stra-
tegię rozwoju zorientowaną na wzrost obro-
tów i zwiększenie sprzedaży. W 2019 roku 
intensyfi kuje swoje działania na rynku po-
przez otwarcia nowych oddziałów, czy zmia-
nę lokalizacji. Wszystkie te elementy mają 
na celu wzmocnienie potencjału fi rmy oraz 
jej pozycji na rynku.

 Szymon Kwaśniewski 

Od ponad trzech lat fi rma Spe-
cjał prowadzi ranking swoich naj-
lepszych przedstawicieli handlo-
wych branży FMCG. Punktuje się 
takie wartości jak: ogólna wielkość 
sprzedaży, ilość sprzedawanych 
pozycji asortymentowych i liczbę 
obsługiwanych sklepów. 

Od trzech lat bezdyskusyjnymi li-
derami tego rankingu są przedstawi-
ciele handlowi Oddziału Łódź pod 
kierownictwem dyrektora sprzeda-
ży Mirosława Świątka. Zajmowa-
li pierwsze miejsce drużynowo we 
wszystkich latach, a indywidualnie 
w pierwszej dziesiątce zawsze znaj-
duje się ich przynajmniej pięcioro. 
W 2018 roku zajęli pierwsze czte-
ry miejsca.

Paweł Stawiany 

Przedstawiciele Handlowi z Łodzi znów najlepsi!

 Warszawski oddział 
w nowej lokalizacji
Pod koniec marca zmienił się adres oddziału Specjał w Warszawie. Teraz mieści się on przy ul. Rajdowej 9 w Park 
Panattoni Konotopa II (Konotopa 05-850). Dla klientów województwa mazowieckiego oznacza to większy wybór 
asortymentu, zaś dla fi rmy jest kolejnym krokiem do podwojenia obrotów i budowania przewagi konkurencyjnej. 
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Cykliczna impreza organizowana jest 
z kilku powodów. Po pierwsze kultywuje-
my w ten sposób starą polską tradycję, jaką 
jest Dzień Handlowca (Dzień Pracownika 
Handlu). Po drugie jest to okazja do pod-
sumowania współpracy z naszymi najwier-
niejszymi partnerami biznesowymi w mi-
nionym roku. Po trzecie wydarzeniem tym 
rozpoczęliśmy cykliczną akcję lojalnościo-
wą – Katalog Produktów Specjał O/Łódź 
2019. W tym roku katalog jest bardzo oka-

zały i kompletny. Znajduje się w nim oferta 
prawie 200 producentów obejmująca ponad 
7000 produktów. Po czwarte wreszcie jest to 
wspaniała impreza integracyjna. Przedstawi-
ciele producentów oraz pracownicy Specjał 
O/Łódź, a także koordynatorzy sieci Nasz 
Sklep, Livio i Rabat Detal nie tylko potrafi ą 
ze sobą współpracować przez cały rok, ale 
także doskonale się bawić i wypoczywać.

Podczas ofi cjalnej części spotkania podzię-
kowaliśmy naszym najlepszym dostawcom, 

a liderów branży FMCG szczególnie zaanga-
żowanych w naszą współpracę wyróżniliśmy 
specjalnymi nagrodami. Bardzo miło było 
nam również nagrodzić szczególnie zasłu-
żonych pracowników naszej fi rmy. W pre-
stiżowym rankingu Specjału za 2018 rok 
Przedstawiciele Handlowi Oddziału Łódź 
kolejny raz zajęli I miejsce w Polsce! Serdecz-
nie gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim 
dziękujemy za przybycie i wspaniałą zabawę.

Paweł Stawiany

Dzień Handlowca w łódzkim oddziale
W Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Zbyszko” 17 maja odbył się tradycyjny Piknik Handlowca, w którym 
udział wzięli przedstawiciele handlowi producentów współpracujących z łódzkim oddziałem GK Specjał.
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Dzień Handlowca w Rzeszowie 

W piątek 24 maja w Rezydencji Ala-
baster w Rzeszowie odbyła się już VII 
odsłona Dnia Handlowca – wydarze-
nia o charakterze targowym zorganizo-
wanego przez rzeszowski oddział Spe-
cjału oraz sieć franczyzową Nasz Sklep. 
W części handlowej wzięło udział ponad 
120 wystawców, a ich stoiska odwiedziło 
prawie 1000 klientów.

Za nami wiosenna odsłona Dnia Han-
dlowca. Wydarzenie podzielone było na 
dwie części: handlową oraz biesiadną. Roz-
poczęło się od posiedzenia Rady Nadzor-
czej i Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy PSH Nasz Sklep S.A oraz zebrania 
franczyzobiorców, na którym omówiono 
kluczowe tematy dotyczące rozwoju sieci.

Nowości, promocje, rabaty
Tradycyjnie o godzinie 12:00 rozpoczęła 
się część handlowa, podczas której swoje 
produkty zaprezentowało ponad 120 pro-
ducentów branży FMCG. Po raz kolejny 
impulsem do realizowania transakcji były 
specjalnie przygotowane oferty. Klienci 
mogli dokonywać zakupów z uwzględ-
nieniem promocji i rabatów. Największe 
obroty na targach zrealizowały fi rmy ta-
kie jak: Grupa Maspex, Grupa Żywiec, 

King Oscar oraz Spółdzielnia Mleczarska 
„Mlekpol” w Grajewie.

Niezmiennie Dzień Handlowca przyciąga 
tysiące klientów, dla których to okazja do 
zapoznania się z najnowszym asortymen-
tem i trendami na rynku. Jak co roku pro-
mocjom i ofertom targowym towarzyszyły 
liczne degustacje. Szczególnie bogata była 
oferta fi rm, które zapraszały na dania z gril-
la oraz degustację lodów czy innych sezo-
nowych pro duktów. To właśnie one przy-
ciągały największą ilość klientów. W sumie 
stoiska odwiedziło 1000 klientów.

Bal Handlowca i wyróżnienia dla 
klientów
O godzinie 20:00 rozpoczął się Bal Han-
dlowca, w którym udział wzięło blisko 500 
zaproszonych gości, wśród których znaleźli 
się producenci oraz klienci Grupy Kapitało-
wej Specjał. Zgromadzonych gości przywi-
tał prezes GK Specjał Krzysztof Tokarz, któ-
ry w kilku słowach wspomniał o ostatnich 
wydarzeniach w fi rmie. Następnie odbyło 
się wręczenie wyróżnień dla klientów. Do 
późnych godzin trwała zabawa przy hitach 
zespołu Meffi  s.

Kolejna odsłona Dnia Handlowca już we 
wrześniu. Patrycja Wilczyńska

Podczas Balu Handlowca PPHU 
Specjał nagrodziło klientów:
• „Aglo” Sp. z o.o. 
• Alta Sieć Handlowa Sp. z o.o. 
• Delikatesy „Asia” Łańcut
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Boguchwale
• Kolmar Bis S.C. Janusz i Mieczysława 

Kicman 
• Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep S.A. 
• Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców „Społem” Rzeszów
• Restauracja Olimp Rzeszów
• Restauracja Olimp Tarnów
• „Stek-Rol” Andrzej Barszcz Sp. J. 
• Th u Do 
• „Trzy Strefy” Stanisław Ząbczyk 
• Womar Food Sp. z o.o. Sp. K. 
• Z.P.O.W. Orzech Sp. z o.o. 

PSH Nasz Sklep przyznała 
wyróżnienia firmom:
• Berti S.C.
• Działalność Handlowa Marek Bik
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 

Chłopska” w Leżajsku
• Gminna Spółdzielnia Handlowo-

Produkcyjna w Błażowej
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska w Kamieniu 
• Przedsiebiorstwo „Samres Erg” 

Sp. z o.o. 
• Przedsiębiorstwo Usługowo - 

Handlowe „Anmar” Andrzej 
Hołdowicz

• Transfood Sp. z o.o. Sp. K.
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W spotkaniu udział wzięli klienci, którzy 
w Specjale O/Pruszcz Gdański wygenerowali 
najwyższe obroty w I kwartale 2019 oraz ci, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki sprzeda-
żowe w akcji Katalog Wielkanocny, przed-
stawiciele franczyz Nasz Sklep, Livio, Rabat 
Detal i sklepów własnych, a także producenci 
i pracownicy Specjału. 

Całe wydarzenie podzielone było na część 
ofi cjalną – konferencyjną oraz integracyjną. 
Część konferencyjną poprowadził dyrektor 
oddziału Krzysztof Winkel, przy współudzia-
le Jana Sałaty reprezentującego Zarząd GK 
Specjał, dyrektora generalnego Nasz Sklep. 

Krzysztof Winkel podsumował akcję 
Katalog Wielkanoc 2019 oraz targi Specjał 
2018, a także zapowiedział nadchodzące 

ważne wydarzenie, czyli targi w Jasionce 
koło Rzeszowa w listopadzie 2019 r. Omówił 
działalność hurtową Specjału – co robimy, 
dokąd zmierzamy i jaki mamy cel, obszar 
działania fi rmy Specjał w branży FMCG oraz 
zaprezentował nowe oddziały i markę wła-
sną. Jan Sałata przedstawił wszystkie spółki 
Grupy Kapitałowej Specjał i dokładnie omó-
wił, w jakich branżach działamy, zaś Andrzej 
Kowalczyk (kierownik sprzedaży) zaprezen-
tował e-hurtownie jako doskonałe narzędzie 
w prowadzeniu biznesu branży spożywczej. 
Część konferencyjną zakończyło wręczenie 
wyróżnień dla wybranych klientów, pracow-
ników franczyz i oddziału Specjał. 

Po części ofi cjalnej zaproszono gości na 
uroczystą kolację, gdzie serwowano kuch-

nię tradycyjnie polską z elementami kuchni 
kaszubskiej. Aby oddać atmosferę wsi ka-
szubskiej organizatorzy po poczęstunku 
zorganizowali dwugodzinny występ kape-
li regionalnej – można było posłuchać ta-
kich instrumentów jak: skrzypce diabelskie, 
bęben burczybas czy akordeon. Występ 
był na tyle spektakularny, że porwał wie-
lu gości imprezy do tańca. Potem pałecz-
kę prowadzącego przejął znany lokalny DJ 
Buba. Podczas zabawy królowała muzyka 
lat 80- tych i 90-tych, ale można było też 
potańczyć przy teraźniejszych hitach mu-
zycznych. Zabawa trwała do godziny 4.00 
dnia następnego, a wielu uczestników nie-
chętnie schodziło z parkietu. 

Podsumowując należy podkreślić, że ma-
jówka została zorganizowana w przepięknej 
scenerii, w bardzo ładnym ośrodku Wichro-
we Wzgórza, który posiada efektowną salę 
bankietową. Organizatorów najbardziej ucie-
szyła prawie 100 proc. frekwencja i widocz-
ne zadowolenie gości z uczestnictwa w tej 
wyjątkowej imprezie. 

Krzysztof Winkel

Majówka ze Specjałem
Oddział Specjału w Pruszczu Gdańskim zorganizował majówkę. 
Odbyła się ona 17 maja br. nad jeziorem Kłodno w Chmielnie, w samym 
sercu Kaszub, w hotelu Wichrowe Wzgórza.

79/2019 13



PORADNIK HANDLOWCA – MARZEC 2019
W marcowym wydaniu magazynu Poradnik Han-

dlowca ukazał się artykuł o handlu w Czempiniu – 
niewielkim miasteczku, w którym doskonale funk-
cjonuje handel detaliczny. Co więcej działają w nim 
sklepy należące do różnych sieci handlowych. Między 
innymi w centrum miasta znajduje się sklep Livio. Sklep 
cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów, ponieważ 
mogą w nim znaleźć świeże artykuły oraz liczyć na miłą 
i fachową obsługę.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – LUTY 2019
W magazynie Wiadomości Handlowe ukazał się 

wywiad z Krzysztofem Gradeckim, współwłaści-
cielem Polskiej Grupy Drogeryjnej i udziałowcem 
spółki Rabat Detal. Opowiedział on o przejęciu 
większościowych udziałów spółki Rabat Detal 
przez Grupę Kapitałową Specjał. Jego zdaniem 
Specjał, jako nowy inwestor i potężny podmiot 
handlowy jest w stanie efektywnie rozwijać biz-
nes. W wywiadzie zdradził również plany na re-
alizację w sklepach sieci Nasz Sklep, czy Livio 
pewnych projektów drogeryjnych.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– KWIECIEŃ 2019

W kwietniowym wydaniu magazynu Wiado-
mości Handlowe znalazł się materiał poświę-
cony rozwojowi Grupy Kapitałowej Specjał. 
Informacja odnosi się do zapowiedzi rozwoju 
fi rmy ogłoszonych przy okazji Konferencji Sił 
Sprzedaży w marcu 2019 przez prezesa zarzą-
du Krzysztofa Tokarza. Jak czytamy w tekście 
Grupa Kapitałowa Specjał przygotowała stra-
tegię rozwoju na lata 2019–2021. W materiale 
napisano również, że fi rma posiadała na koniec 
lutego br. 7 699 sklepów sieci franczyzowych 
(Nasz Sklep, Rabat Detal i Livio), a w planach 
jest uzyskanie liczby 10 tys. placówek. Ponadto 
wspomniano, że ważnym elementem rozwoju 
fi rmy w najbliższych latach ma być ekspan-
sja sieci hurtowni. Przypomniano również, że 
Grupa Kapitałowa Specjał od końcówki zeszłe-
go roku uruchomiła w sumie cztery nowe od-
działy sprzedaży hurtowej: w Ostrowcu Święto-
krzyskim, Radomiu, Zielonej Górze i Lublinie. 
W materiale czytamy również, że GK Specjał 
nie pokryła jeszcze swoim zasięgiem terenu ca-
łego kraju, ale wciąż jeszcze pozostają regiony, 
gdzie planowane są otwarcia nowych oddziałów.

PORADNIK HANDLOWCA – KWIECIEŃ 2019
W magazynie Poradnik Handlowca zmieszczo-

no artykuł podsumowujący IX edycję ogólno-
polskiego konkursu dla niezależnych handlow-
ców pod nazwą „Odśwież swój sklep”. Zwycięz-
cę wyłoniła redakcja pisma oraz sponsorzy. To 
właśnie w gronie sponsorów znalazła się Grupa 
Kapitałowa Specjał. Nasza fi rma dla zwycięskie-
go sklepu „Delikatesik” w Krzeszowicach ufun-
dowała kompletne wyposażenie sklepu (meble 
oraz sprzęt chłodniczy). W materiale opisano 

otwarcie zwycięskiego sklepu w nowej odsłonie. Za-
równo właściciele, jak i klienci nie kryli zadowolenia 
z efektu końcowego modernizacji miejsca sprzedaży. 
W materiale zamieszczono logotypy sieci handlowych: 
Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal, jako sponsorów na-
gród w konkursie.

PORADNIK HANDLOWCA – KWIECIEŃ 2019
W kwietniowym wydaniu magazynu opublikowa-

no informację o otwarciu przez Grupę Kapitałową 
Specjał nowego oddziału sprzedaży hurtowej w Lu-
blinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 18 w Pa-
nattoni Park. Jak czytamy w materiale Lublin to już 
16 lokalizacja w kraju Grupy Kapitałowej Specjał. 
Obiekt dysponuje powierzchnią 2700 metrów kwa-
dratowych wysokiego składu i posiada miejsce dla 
4300 palet. Wewnątrz obiektu znajduje się również 
chłodnia. W ofercie oddziału znajdują się produkty 
ogólnospożywcze, nabiał oraz alkohol – blisko 6 000 
indeksów. To oferta ponad 150 producentów. Oddział 
obsługuje 5 przedstawicieli handlowych. W artykule 
wspomniano, że otwarcie kolejnego oddziału urze-
czywistnia plany fi rmy na bieżący rok, który zapo-
wiadany był jako czas jeszcze intensywniejszego roz-
woju i zwiększania obrotów.

PORADNIK HANDLOWCA – KWIECIEŃ 2019
W magazynie pojawiła się zapowiedź Targów Cen-

tralnych sieci Rabat Detal, które w tym roku odbywają 
się 14 czerwca w Zakopanem. Jak napisano w artykule 
organizatorzy przewidują prawie 700 gości. Podkre-
ślono, że podczas tegorocznej edycji przepięknym wi-
dokiem przywitają uczestników polskie Tatry, cudow-
na gościnność górali oraz perfekcyjna obsługa Hotelu 
Nosalowy Dwór***** Resort & SPA.

Ponadto w zapowiedzi czytamy, że jak co roku na 
franczyzobiorców czekać będą specjalnie przygotowane 
promocje i pakiety rabatowe. W związku z ekspansją 
na nowe regiony, z każdym rokiem liczba uczestników 
rośnie. Świadczy to o tym, że przyjęty przez sieć model 
biznesowy i logika rozwojowa idą w słusznym kierun-
ku. Jak podano w materiale jeszcze w tym roku Rabat 
Detal planuje stać się siecią ogólnopolską.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – MAJ 2019
W elektronicznym wydaniu magazynu Wiadomości 

Handlowe czytamy, że Grupa Kapitałowa Specjał od-
notowała 30 proc. wzrost obrotów w I kw. 2019 roku. 
W materiale podano, że uzyskany wynik satysfakcjo-
nuje, ale pozwala także prognozować, iż w kolejnych 
miesiącach ta tendencja wzrostowa utrzyma się, a na-
wet wzmocni. W artykule napisano, że pomimo silnej 
konkurencji i dynamicznej sytuacji na rynku, Specjał 
nie zwalnia tempa rozwoju i konsekwentnie realizuje 
swój plan zwiększenia obrotów. Prezes zarządu Krzysz-
tof Tokarz zapowiada, że kontynuowane będą dzia-
łania mające na celu dalszy wzrost obrotów. Wspo-
mniano również, że pod koniec marca władze Grupy 
Kapitałowej Specjał wyznaczyły cele handlowe na lata 
2019 – 2021, wśród których znalazły się plany dalsze-
go mocnego wzrostu obrotów, rozwoju własnych sieci 
franczyzowych z planem osiągnięcia 10 000 sklepów 
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we własnych franczyzach, a także zacieśnienie współ-
pracy z producentami.

HURT I DETAL – MAJ 2019
Na portalu internetowym magazynu Hurt i De-

tal zamieszczono news dotyczący wzrostu obrotów 
Grupy Kapitałowej Specjał o 30 procent w pierwszym 
kwartale tego roku. Podkreślono również plany fi rmy, 
wśród których wymieniono: rozwój własnych sieci 
franczyzowych z planem osiągnięcia 10 000 sklepów, 
czy zacieśnienie współpracy z producentami. Plany 
te mają zostać zrealizowane w latach 2019–2021. Jak 
czytamy w tekście dobrą kondycję fi rmy potwierdza 
ostatni ranking tygodnika Wprost – 200 największych 
polskich fi rm, w którym GK Specjał znalazła się na 
11 miejscu. Co więcej po raz kolejny GK Specjał za-
jęła najwyższą lokatę wśród fi rm hurtowych branży 
FMCG z polskim kapitałem.

PROPERTYNEWS.PL – MAJ 2019
Na portalu branżowym propertynews.pl zamiesz-

czono wiadomość, że GK Specjał stawia na rozwój sieci 
hurtowni. W newsie czytamy, że fi rma Specjał, dystry-
butor branży FMCG, otworzyła nowy oddział hurtowy 
fi rmy. Szesnasta hurtownia znajduje się w Panattoni 
Park Lublin. Dodano również, że fi rma zdecydowała 
się także przenieść jeden ze swoich oddziałów do Panat-
toni Park Warszawa Konotopa II. W materiale w kilku 
zdaniach opisano fi rmę. Jak czytamy Grupa Kapitałowa 
Specjał działa w kilku sektorach rynku, zatrudnia blisko 
6 tys. pracowników, posiada 82 tys. mkw. powierzchni 
magazynowej, obsługuje 20 tys. sklepów oraz posiada 
obecnie 7 699 obiektów franczyzowych. Wspomniano 
również, że tylko w 2019 roku otwarto już trzy obiekty: 
w Zielonej Górze, Radomiu i teraz w Lublinie.

DLAHANDLU.PL – MAJ 2019
Portal dlahandlu.pl jako kolejny informuje o wzro-

ście obrotów Grupy Kapitałowej Specjał. W materiale 
podano, że fi rma odnotowała 30 proc. wzrost obrotów 
w pierwszym kwartale 2019 roku. W tekście przyto-
czono również fragment ofi cjalnego komunikatu fi r-
my: „uzyskany wynik satysfakcjonuje, ale i pozwala 
prognozować, że w kolejnych miesiącach ta tendencja 
wzrostowa utrzyma się, a nawet wzmocni. Na kolejne 
lata GK Specjał zdefi niowała bardzo odważne, a jednak 
rozsądnie skalkulowane cele”. Na portalu podano rów-
nież, że mimo silnej konkurencji i dynamicznej sytuacji 
na rynku, Specjał nie zwalnia i konsekwentnie realizuje 
swój plan zwiększenia obrotów. Dodano, że pierwszy 
kwartał fi rma kończy z 30-procentowym wzrostem, 
a prezes zarządu Krzysztof Tokarz zapowiada, że kon-
tynuowane będą działania mające na celu dalszy wzrost.

PORTALSPOZYWCZY.PL – MARZEC 2019
Portal poinformował o otwarciu nowego oddziału 

Grupy Kapitałowej Specjał w Lublinie. Jak czytamy 
w materiale Lublin to 16 lokalizacja w kraju. Obiekt 
dysponuje powierzchnią 2700 metrów kwadratowych 
wysokiego składu i posiada miejsce dla 4300 palet. 
W artykule podano również, że otwarcie trzeciego 
w tym roku oddziału urzeczywistnia plany fi rmy na 

bieżący rok, który zapowiadany był jako czas jeszcze 
intensywniejszego rozwoju i zwiększania obrotów.

PORADNIKHANDLOWCA.PL – MARZEC 2019
Portal to kolejne medium, które poinformowało 

o otwarciu nowego oddziału GK Specjał w Lublinie. 
W artykule podano adres, lokalizację oraz wspo-
mniano o ofercie. Dodano również, że jest to już 
trzeci w tym roku nowy oddział hurtowy.

PORADNIKHANDLOWCA.PL – MAJ 2019
Na portalu opublikowano wiadomość o wy-

sokiej pozycji Grupy Kapitałowej Specjał w tego-
rocznym rankingu Największych Polskich Firm 
tygodnika Wprost. Jak czytamy w materiale Spe-
cjał znalazł się na 11 pozycji, tym samym zanoto-
wał znaczny awans w stosunku do roku ubiegłego.

NM.PL – MAJ 2019
Portal nm.pl podał informację o przeniesieniu 

szczecińskiego oddziału Specjał do innej lokaliza-
cji. W materiale podano, że po relokacji oddział 
mieści się w budynku 7R City Flex Szczecin, a dzię-
ki temu nowa hurtownia zajmie ponad 4700 mkw. 
Wspomniano, że Specjał to wiodący w branży dys-
trybutor FMCG z prawie 30-letnią historią, a Gru-
pa liczy już 16 lokalizacji w całej Polsce.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2019
Na stronie głównej portalu Wiadomości Handlo-

we opublikowano informację o przyznaniu nagród 
dla najlepszych dystrybutorów. Powiadomiono, że 
Grupa Kapitałowa Specjał otrzymała tytuł Dystry-
butora Roku już po raz piąty. W tekście zasygnalizo-
wano, że GK Specjał to największy krajowy dystry-
butor hurtowy, a jednocześnie operator detaliczny, 
który wyrósł na bazie doświadczeń fi rmy rodzinnej 
i oparty jest w 100 proc. na rodzimym kapitale. Do-
dano również, że obecnie Grupa Specjał ma swoje 
hurtownie produktów FMCG w 16 miastach Polski.

WIADOMOSCIHANDLOWE.PL – MAJ 2019
Na portalu zamieszczono relację z VII Dnia 

Handlowca, który odbył się 24 maja w Rzeszowie. 
W materiale czytamy, że w części handlowej wzięło 
udział ponad 120 wystawców, a ich stoiska odwie-
dziło prawie 1000 klientów. Redakcja w tejże rela-
cji opisała przebieg wydarzenia, liczne degustacje 
i promocje, czy specjalnie przygotowane raba-
ty, które sprzyjały zakupom. Wspomniano rów-
nież o wieczornym bankiecie – Balu Handlowca, 
podczas którego przemawiał prezes GK Specjał 
oraz wręczono wyróżnienia dla klientów. arty-
kułu zostały dołączone liczne zdjęcia ilustrujące 
przebieg wydarzenia.

Patrycja Wilczyńska
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Tomaszów Lubelski

W Rejowcu Fabrycznym ruszyły Delika-
tesy Sezam Elżbiety Żukowskiej. Sklep 

po powiększeniu i remoncie ma około 100 
mkw. Po remodelingu całkowicie zmienił 
swój wizerunek. Zostały wdrożone nowe 
standardy sieci oraz całkowicie zmieniono 
ustawienie placówki. Sklep jest bardzo do-
brze zatowarowany, szczególnie w świeżą 
żywność. Na uwagę zasługuje przede wszyst-
kim stoisko mięso-wędliniarskie.

Kolejnym sklepem otwartym w tym od-
dziale są Delikatesy Sezam pana Ko-

morowskiego w miejscowości Mołodia-
tycze. Ten sklep również przeszedł grun-
towny remont sali sprzedaży, która zosta-
ła powiększona i obecnie liczy 90 mkw. 
W placówce wdrożyliśmy nowy standard 
sieci oraz regał Strefa Wina w sprzedaży 
samoobsługowej.

Z kolei w miejscowości Bełżec powstały 
duże, liczące 300 mkw. Delikatesy Pre-

mium należace do państwa Krawczyk. Sklep 
został odświeżony, wdrożona została wizu-
alizacja dedykowana dla tego formatu, na-
tomiast towar został ułożony zgodnie z po-
działem na grupy asortymentowe. 

Delikatesy Premium o powierzchni 150 
mkw. utworzono również w miejsco-

wości Staw Noakowski u Agnieszki Wal. 
W sklepie również został przeprowadzony 
remodeling z wdrożeniem nowego standar-
du zarówno wyposażenia, jak i wizualizacji 
zewnętrznej. Klientka wprowadziła również 
program PC Market.

Rzeszów

Oddział nie pozostaje w tyle. Z Gminną 
Spółdzielnią w Strzyżowie otworzyliśmy 

Delikatesy Sezam. Sklep przeszedł gruntow-
ny remont, który uwzględnił nowe ustawie-
nie sali sprzedaży. Na uwagę zasługuje piękne 
stoisko mięsno-wędliniarskie oraz wyroby 
własne. Sklep zlokalizowany jest na dużym 
osiedlu mieszkalnym. 

W Zaleszanach koło Sandomierza po-
wstały Delikatesy Sezam Beaty Pięty. 

Sklep znajduje się w centrum miejscowości, 
posiada duży parking oraz szeroki asorty-
ment, w tym bogactwo produktów świeżych. 
Nowy layout sklepu znacznie poprawił jego 
wizerunek, a czytelne wyeksponowanie pro-
duktów ułatwia zakupy. 

Natomiast w Nielepkowicach z panią Fok 
otworzyliśmy Delikatesy Sezam. Jest 

to kolejny sklep, który klientka otwiera ra-
zem z nami. Placówka została powiększona 
i zmodernizowana zgodnie ze standardem 
sieci. Jest to jedyny sklep w tej miejscowości, 
który po remoncie został wysoko oceniony 
przez klientów. 

Niedawno w Przemyślu zostały urucho-
mione Delikatesy Premium pana Świ-

staka. To kolejny sklep w tym formacie po 
niedawnym otwarciu Delikatesów Premium 
w Birczy tego samego właściciela. Sklep ma 
200 mkw. powierzchni sprzedaży, co po-
zwoliło na wprowadzenie różnorodnego 
asortymentu.

Delikatesy Premium i Sezam  
Trudno wymienić wszystkie sklepy, jakie w ostatnim czasie zostały uruchomione 
we wszystkich oddziałach sieci Nasz Sklep. Prezentujemy więc te najciekawsze.
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 nie zwalniają tempa
Kraków

Piękne Delikatesy Premium powstały 
w miejscowości Siedlce niedaleko No-

wego Sącza. Ten sklep również przeszedł 
gruntowny remont sali sprzedaży i elewa-
cji. Właściciel, pan Krzysztof, nastawiony 
jest na sprzedaż produktów świeżych, ale 
także inne grupy asortymentowe są bogato 
reprezentowane.

W miejscowości Czuszów powstały 
Delikatesy Sezam należące do Pio-

tra Zys. Sklep został przekształcony w pla-
cówkę samoobsługową i wdrożone zosta-
ło wyposażenie zgodne ze standardem 
sieci. Dzięki tym zmianom sklep stał się 
przestronny, a towar jest bardziej czytel-
ny dla klienta.

W Bratucicach u Pawła Wójcika otwar-
to Delikatesy Premium o powierzch-

ni 190 mkw.

W tym sklepie postawiliśmy na asorty-
ment produktów świeżych zastosowując 
wyspę owocowo-warzywną. Na uwagę za-
sługuje również stoisko mięsno-wędliniar-
skie, którego różnorodność pozwala spełnić 
oczekiwania zakupowe klientów. W skle-
pie wdrożone zostały planogramy ułożenia 
asortymentu.

Łódź

Tu miały miejsce otwarcia w dwóch 
formatach. Jako pierwszy został uru-

chomiony sklep Renaty Klich w formacie 
Delikatesy Sezam. Przeprowadzony tu zo-
stał remodel ing z zastosowaniem prawi-
dłowego layoutu i wdrożono nowoczesne 
standardy wyposażenia. Na uwagę zasłu-
guje nowe stoisko alkoholowe ze strefą 
przykasową.

Natomiast drugie otwarcie to format 
Premium o powierzchni 130 mkw. 

w Zduńskiej Woli u Piotra Włodarczyka. 
Sklep przeszedł gruntowny remont wraz 
z elewacją zewnętrzną oraz wdrożeniem 
w całości nowego wyposażenia. W tym skle-
pie postawiliśmy na jakość i różnorodność 
stoiska mięsno-wędliniarskiego, gdzie klien-
ci codziennie mogą zakupić bardzo dobrej 
jakości ciepłe wędliny.

Gdańsk

Tu także ruszyły dwie placówki. Jako 
pierwszy otworzyliśmy sklep Tomasza 

Zajączkowskiego w formacie Delikatesy Pre-
mium w Goręczynie. Zostały tu wdrożone 
planogramy ułożenia asortymentu z podzia-
łem na grupy asortymentowe. W sklepie 
dominuje sprzedaż produktów świeżych, 
zarówno w grupie warzyw i owoców, jak 
i w stoisku mięsno-wędliniarskim, gdzie 
ekspozycja i wybór asortymentu zasługują 
na szczególną uwagę.

Kolejny sklep w formacie Delikatesy 
Sezam został uruchomiony w Łę-

czycy. To już drugi sklep Agnieszki Sety 
w tym formacie. Placówka przeszła ge-
neralny remont, podczas którego wdro-
żyliśmy sieciowe standardy wyposaże-
nia. Prawidłowe zagospodarowanie prze-
strzeni umożliwiło również zwiększenie 
asortymentu i jednocześnie prawidłową 
ekspozycję towaru.

W dniu otwarcia sklepów zostały przygo-
towane liczne promocje, konkursy i degusta-
cje dla klientów, którzy licznie przybyli nie 
kryjąc zadowolenia ze zmian, jakie dokonują 
się w sklepach po remodelingu.

Kamila Tarsa
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 W miejscowości Łubianka na początku 
kwietnia w formacie Top Premium został 
otwarty należący do Sylwii Mirowskiej 
sklep o powierzchni 230 mkw.

Sklep jest samoobsługowy, bardzo dobrze 
zatowarowany, z wydzielonym stoiskiem 
mięsnym i piekarniczym. Można zaopa-
trzyć się w regionalne wędliny i pieczywo 
od sprawdzonych, lokalnych piekarni. Sa-
moobsługa, profesjonalny i uśmiechnięty 
personel, który każdego klienta traktuje in-
dywidualnie to znaki rozpoznawcze sklepu. 

Klienci mogą skorzystać z dużego, wygod-
nego parkingu.

W placówce Sylwii Mirowskiej wdrożo-
ne zostały standardy wyposażenia charak-
terystyczne dla Livio oraz planogramy asor-
tymentowe. Aby kompleksowo zarządzać 
sprzedażą i zakupami został zainstalowany 
system Hipermarket, w który wyposaża de-
talistów Polska Sieć Handlowa Livio.

 Uroczystemu otwarciu towarzyszyły licz-
ne promocje oraz degustacje.

Mariusz Michalczyk

Podczas spotkania została przedstawiona pre-
zentacja pokazująca rozwój w Polsce sieci Livio, 
jak również całej Grupy Kapitałowej Specjał. Pod-
sumowano 2018 rok pod kątem rozwoju oddziału 
Poznań, który obecnie liczy 680 sklepów. Przy-
pomniano też franczyzobiorcom szczegóły doty-
czące szkoleń Uniwersytetu Przedsiębiorczości.

W popołudniowej części spotkania wystąpiły 
zaproszone fi rmy z projektami stoisk hot –dog 

i express do kawy. Po każdej prezentacji właści-
ciele sklepów mogli skorzystać z przygotowa-
nych degustacji, co cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Część franczyzobiorców po spo-
tkaniu zdecydowała się na pozostanie w hotelu, 
udając się później na część integracyjną i krótki 
spacer po mieście.

Mariusz Michalczyk
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Nowe Livio Top w oddziale Toruń

Spotkanie franczyzobiorców 
w Gnieźnie

Dnia 12 kwietnia br. odbyło się w Gnieźnie spotkanie franczyzobiorców 
poznańskiego oddziału sieci Livio. Miało ono na celu pokazanie innowacyjnych 
rozwiązań, które właściciele sklepów mogą wprowadzić w swoich placówkach 
oraz integrację franczyzobiorców z siecią.
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Udzi ał sieci w rynku detalicznym jest 
coraz większy. Rozwijają się nie tylko skle-
py wielkopowierzchniowe, ale także sie-
ci posiadające w swoim portfolio sklepy 
o mniejszej powierzchni sprzedażowej. 
Sieć Rabat Detal po pierwszym kwartale 
br. liczy już ponad 1600 sklepów i stała się 
siecią ogólnopolską.

Sprzedaż detaliczna odgrywa coraz bar-
dziej znaczącą rolę w gospodarce. Jej rozwój 
można zaobserwować w różnych formach 
handlu tradycyjnego. Ważną rolę zaczął od-
grywać handel elektroniczny (e-commer-

ce), a także convenience shops. Tendencje 
rynkowe są widoczne w oczekiwaniach 
właścicieli sklepów na nowoczesne platfor-
my i narzędzia do realizowania zamówień. 
Zrozumienie i poznanie istoty dokonują-
cych się zmian na polskim rynku wymaga 
dobrze przygotowanego planu i konsekwen-
cji w jego realizacji. Sieć franczyzowa Ra-
bat Detal w 2019 roku nie planuje zwalniać 
tempa. Przewidywane jest wprowadzanie 
szerszego zakresu oferowanych usług, dzię-
ki którym sklepy będą lepiej odpowiadać 
na aktualne trendy konsumenckie.

Już w II kwartale br. sieć pojawiła się 
w dwóch kolejnych regionach: w Warszawie 
oraz Gdańsku. Działa tam dystrybucja GK 
Specjał, dzięki czemu synergia fi rm staje 
się jeszcze mocniejsza. Celem jest bowiem 
zwiększenie ilości sklepów działających 
w strukturach naszej sieci obsługiwanych 
hurtowo przez Specjał. Plany na koniec 
roku 2019 są bardzo ambitne. Wzrost ma 
sięgnąć aż 121 proc. w stosunku do roku 
ubiegłego.

Aleksandra Makowska

Tegoroczne targi odbyły 14 czerwca w Za-
kopanem. Oceniamy, że odwiedziło je oko-
ło 700 gości, a wśród nich franczyzobiorcy 
z całej Polski, dostawcy oraz kontrahenci 
największych fi rm branży FMCG.

Jak co roku na naszych franczyzobior-
ców czekały specjalnie przygotowane pro-
mocje i pakiety rabatowe. W związku eks-
pansją na nowe regiony z każdym rokiem 
liczba uczestników rośnie. Co doskona-
le świadczy o tym, że przyjęty przez nas 
model biznesowy i logika rozwojowa ma 
słuszny kierunek. Targi fi rmowe są ideal-

nym sposobem na spotkanie wielu kon-
trahentów z wieloma właścicielami skle-
pów. Nasze spotkanie to niepowtarzalna 
okazja do nawiązania nowych kontaktów, 
umów i możliwości.

To kolejna edycja, która cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem uczestników. Targi 
idealnie sprawdzają się jako forma kreowa-
nia wymiany handlowej. Są również istot-
nym elementem aktywności promocyjnej 
i wizerunkowej. Z każdą kolejną edycją sieć 
dostosowuje swoją formułę do ewoluujących 
wymagań uczestników. Targi przede wszyst-

kim umożliwiają realizowanie i budowanie 
łańcucha relacji na linii klient – producent. 
Są wielofunkcyjnym i multimedialnym in-
strumentem komunikowania się, przedsta-
wiają gotowe rozwiązania oraz zapewniają 
sprzedaż.

Targi sieci Rabat Detal oferują wiele możli-
wości w zakresie realizowania celów, o czym 
świadczy rosnąca ilość uczestników każdego 
roku. Sieć liczy już ponad 1600 sklepów na 
terenie całej Polski i dynamicznie poszerza 
obszar swojej działalności.

Aleksandra Makowska

Rozwój ilościowy strategią sieci Rabat Detal

Kolejna udana edycja targów 
centralnych sieci Rabat Detal
 Targi branżowe FMCG to także narzędzie kreowania wizerunku uczestników rynku oraz 
budowania łańcucha relacji biznesowych. Przykładem realizacji tak pojmowanych zadań targów 
są coroczne targi centralne sieci Rabat Detal.
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Migotanie przedsionków to najczęściej 
spotykane zaburzenie rytmu serca. Jest 
bardzo groźne, ponieważ może dopro-
wadzić do udaru niedokrwiennego mó-
zgu, ten zaś może zakończyć się niepełno-
sprawnością lub śmiercią – u ok. 35 proc. 
pacjentów doprowadza do udaru mózgu.

Migotanie przedsionków można wykryć 
domowym sposobem przy prawidłowo wy-
konywanym pomiarze ciśnienia, za pomocą 
ciśnieniomierzy automatycznych z funk-
cją AFIB. 

Jak prawidłowo wykonać pomiar 
ciśnienia?

Należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na urządzenie, którym ten pomiar jest 
wykonywany. Według zaleceń Światowe-
go Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
pomiary ciśnienia należy wykonywać wa-
lidowanym klinicznie ciśnieniomierzem.
Na rynku znajdują się już ciśnieniomierze, 
które posiadają walidację kliniczną w kie-
runku wykrywania migotania przedsion-
ków np. Microlife B3 Afi b.

Przed badaniem należy odpocząć przez 
kilka minut w pozycji siedzącej. Podczas 

Pierwsze z nich to szkolenie pro-
wadzone przez fi rmę Medisept, pro-
ducenta i dystrybutora środków de-
zynfekcyjno-myjących, preparatów 
odkażających i antyseptycznych dla 
całego obszaru medycznego czyli dla 
gabinetów, przychodni czy szpitali. 
Szkolenie obejmowało techniki sprze-
daży takich produktów jak środki do 
dezynfekcji Medisept. Miało na celu 
utrwalenie wiedzy merytorycznej 
i praktycznej, decydującej w przy-
szłości o doborze i właściwym wyko-
rzystaniu odpowiednich preparatów 
dla klientów. 

Innym wydarzeniem, w którym  uczest-
niczyliśmy był Dzień Handlowca (24 maja 
br.) organizowany przez Specjał. Zaprezen-
towaliśmy asortyment, który jest niezbęd-
ny w nadchodzącym sezonie letnim oraz 
produkty, które cieszyły się dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci – szczotecz-

ki do zębów, pasty, termofory w kształcie 
zwierząt i lizaki witaminowe. W ramach 
profi laktyki koleżanki z Cezalu mierzyły 
ciśnienie i udzielały porad, a jednocześnie 
zapraszały do naszych sklepów medycznych 
przy ul. Zygmuntowskiej 10, Boya Żeleń-
skiego 5 i Zenitowej 5, gdzie można zaku-
pić nie tylko asortyment prezentowany na 

naszym stoisku, ale i inny przydatny 
podczas wakacji. 

Szkolenie, które odbyło się w Ceza-
lu w Rzeszowie, a w czerwcu będzie 
miało miejsce w Cezalu w Katowicach 
zostało zorganizowane przez fi rmę 
VOIGT, producenta chemii stoso-
wanej do codziennego użytku, także 
o zastosowaniu domowym. VOIGT 
to fi rma produkująca profesjonalne 
środki utrzymania czystości PRO-
FLINE, skierowane też do fi rm sprzą-
tających, gastronomii i hoteli. Firma 
kładzie nacisk na szkolenia, które uła-
twiają profesjonalne i efektywne wy-

korzystanie ich produktów. Wiedzę tę mo-
żemy potem przekazać naszym klientom.

Czynne uczestnictwo w różnego rodzaju 
spotkaniach jest dla nas motywacją do no-
wych działań i pomysłów. Zdobywane do-
świadczenie możemy pozytywnie wykorzy-
stać w naszej fi rmie.  Jolanta Darłak

Migotanie przedsionków

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie w domu?

• technologia PAD – wykrywanie 
arytmii,

• AFIB – wykrywa migotanie 
przedsionków, 

• technologia MAM – średnia ważona 
z 3 pomiarów, 

• pamięć 99 pomiarów z datą i godziną 
pomiaru, 

• czujnik ruchu oraz prawidłowego 
założenia mankietu, 

• wskaźnik ryzyka nadciśnienia WHO, 

CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY Z FUNKCJĄ WYKRYWANIA 
MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW MICROLIFE B3 AFIB

pomiaru nie należy rozmawiać, nie krzy-
żować nóg, mieć podparte plecy i trzymać 
stopy oparte na podłodze. Ramię, na któ-
rym wykonuje się pomiar, musi się znajdo-
wać na wysokości serca, a ręka powinna być 
podparta. Ciśnieniomierze fi rmy Microli-
fe z funkcją Afi b wykonują automatycznie 
trzy, następujące bezpośrednio po sobie 
pomiary, podając jeden ostateczny wynik 
wraz z informacją o tym, czy w trakcie po-

miarów występowało migotanie przedsion-
ków. Wyniki należy odnotować w dzien-
niczku samokontroli.

Pamiętaj, że prawidłowy pomiar ciśnie-
nia może uchronić cię przed wieloma po-
wikłaniami ze strony układu sercowo-na-
czyniowego, udarem, cięż kim kalectwem 
oraz śmiercią.

Agnieszka Machaj

• wygodny mankiet w rozmiarze 22–42 cm, 
• zasilacz w zestawie,
• gwarancja 5 lat.

Majowe aktualności z Cezalu 
Szkolenia, warsztaty, spotkania to ważny sposób rozwijania biznesu i poszerzania wiedzy o rynku i potrzebach 
klientów. I dlatego Cezal uczestniczy w takich wydarzeniach. A w maju było ich sporo.
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Szkolenie miało na celu przypomnienie 
i wyćwiczenie prawidłowych reakcji pod-
czas najbardziej niebezpiecznych sytuacji, 
jakie mogą zdarzyć się w trakcie wykony-
wania obowiązków służbowych. Oprócz 
strzelań statycznych uczestnicy szkolili się 
w strzelaniu dynamicznym z szybką zmia-
ną magazynka, jak również trenowali usu-
wanie zacięć broni. 

Szkolenie odbywało się z broni palnej 
bojowej oraz broni maszynowej. Broń wy-
korzystywana podczas strzelań jest własno-
ścią fi rmy ARMA. Różnorodność marek 

pistoletów pozwoliła urozmaicić szkole-
nie poprzez trening obsługi różnych pi-
stoletów m.in. Glock 17, Walther P-99, 
CZ p10C oraz nowości na rynku broni – 
pistoletów słowackiej produkcji ZVS. Nie 
zabrakło również pistoletu maszynowe-
go Galuberyt, który jest przeznaczony dla 
Grup Konwojowych. 

– To całkiem coś innego niż na fi lmach. 
Każdy wyobraża sobie strzelanie jako coś ła-
twego, a broń jako zwykły przedmiot – mówi 
instruktor strzelectwa bojowego prowadzą-
cy szkolenie strzeleckie. – Kiedy mamy ją 

w rękach i widzimy jak ktoś strzela, budzi 
to bardzo duży respekt. Kobiety mają bar-
dzo dobre predyspozycje do strzelania, m.in. 
stąd świetne wyniki osiągane przez pracow-
nice biorące udział w szkoleniu.

Stałym punktem szkolenia jest organi-
zowany co roku konkurs strzelecki z na-
grodami. Konkurs wygrała Dyżurna Sta-
cji Monitorowania, Edyta Gałuszka, któ-
ra uzyskała największą ilość punktów 
z bardzo dobrym skupieniem wszyst-
kich strzałów. 

Dominik Kusiak

W imieniu pracowników Cezal Rzeszów 
i fi rmy Specjał dziękujemy jej za wieloletnią 
pracę, zaangażowanie, wytrwałość, cierpli-
wość i uczciwość w wykonywaniu obowiąz-
ków służbowych. A jednocześnie życzymy 

pomyślności w dalszym życiu osobistym 
i rodzinnym, w szczególności jako Babci. 
Dziękujemy za wszystkie lata pracy z nami, 
zawsze będziemy miło Cię wspominać.

Pracownicy Cezalu i zarząd GK Specjał 

Maria Płodzień przeszła na emeryturę
Po 30 latach pracy w Cezalu nasza koleżanka Marysia Płodzień 
odeszła na emeryturę. Dała się poznać jako osoba pracowita, 
odpowiedzialna, koleżeńska, miła i uczynna. Zawsze można było 
liczyć na jej pomoc w różnych sytuacjach w fi rmie.

Szkolenie Strzeleckie ARMA
W maju odbyło się coroczne szkolenie strzeleckie pracowników wykonujących 
zadania służbowe z bronią palną. Szkolenie odbyło się na strzelnicy LOK 
w Brzozowie. Pracownicy przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa podczas 
strzelania, doskonalili techniki szybkiego sięgania po broń oraz strzelania 
z różnych postaw strzeleckich. 

79/2019 21



Nowoczesne technologie w zakresie bez-
pieczeństwa bazują na tworzeniu konfi guracji 
systemów dostosowanych do potrzeb kon-
kretnego klienta. Oparte są na połączeniu 
ochrony fi zycznej oraz systemów nadzoru 
wizyjnego wspieranego przez mobilne zało-
gi interwencyjne. Czynnik ludzki oraz wy-
soko zaawansowany czynnik technologicz-
ny gwarantują maksymalne oraz elastyczne 
dostosowanie procedur do potrzeb chronio-
nego obiektu. Gwarantuje to interdyscypli-
narne bezpieczeństwo, co jest priorytetem 
oraz podstawą działalności Agencji Ochrony.

Agencja Ochrony Specjał odpowiadając 
na potrzeby rynku i wychodząc na przeciw 

oczekiwaniom klienta stwarza możliwość 
wprowadzenia nowoczesnych systemów 
zabezpieczenia technicznego połączonych 
z ochroną fi zyczną.

Kontrahentom, którzy decydują się na 
wdrożenie kompleksowych metod oferu-
jemy profesjonalne doradztwo w zakresie 
oceny aktualnego stanu ochrony, dosto-
sowania oraz wprowadzenia usług i roz-
wiązań technicznych obejmujących sze-
roko pojęte obszary bezpieczeństwa. Tym 
samym eliminowane jest ryzyko zagro-
żeń biznesu.

Proponowany standard znajduje uznanie 
wśród wielu naszych klientów świadomych 

potr zeb nowoczesnego systemu ochrony, 
co znajduje odzwierciedlenie w licznych 
zamówieniach.

Aktualnie Agencja Ochrony ma na swo-
im koncie wprowadzenie powyższych roz-
wiązań w kilkunastu dużych inwestycjach. 
Możemy poszczycić się współpracą z par-
kami logistycznymi, stacjami paliw, placa-
mi budów na terenie całej Polski. Agencja 
Ochrony Specjał uczestniczy w rozwoju 
zaawansowanych standardów bezpieczeń-
stwa, co oznacza nie tylko krok naprzód, 
ale i wkład w nowoczesne systemy bez-
pieczeństwa.

Dominika Górnicka-Ziemba

Agencja Ochrony Specjał dynamicznie wkracza w świat zaawansowanych rozwiązań technologicznych 
zapewniających najwyższe standardy bezpieczeństwa obiektów.

Inwestycje w zabezpieczenia techniczne obiektów

Tematem spotkania były nowoczesne roz-
wiązania dla branży, zaś uczestnikami kie-
rownicy grup usługowych oraz przedstawi-
ciele handlowi Agencji Ochrony Specjał oraz 
Arma. Pierwszego dnia omówiono m.in. 
następujące kwestie:
– obniżanie kosztów wynikających ze zu-

życia materiałów higienicznych
– jak obniżyć koszty sprzątania bez uszczerb-

ku dla efektywności?
– Top Lock systemy mycia na wysokości 
– nowoczesny system dozowania J-Flex

Pomimo zmęczenia w godzinach wie-
czornych wszyscy uczestnicy świetnie bawili 
się na imprezie integracyjnej zorganizowa-
nej w starym, dancingowym stylu uzdro-
wiskowym. 

Kolejny dzień od samego rana intensywnie 
rozpoczął prezes Krzysztof Tokarz omawia-
jąc najważniejsze tematy z działami rozwoju 
Agencji Ochrony, natomiast kierownicy grup 
usługowych szlifowali swoją wiedzę z zakre-
su kontroli oraz bezpieczeństwa obiektów 
na wykładach prowadzonych przez Domi-

nikę Górnicką, dyrektor Centrum Szkole-
nia „Prospectus”. 

Po udanym szkoleniu uczestnicy udali 
się w stronę Soliny na obiad w „Jędrulowej 
Chacie”, na prawdziwy bieszczadzki przy-
smak jakim jest pieczony pstrąg. 

Spotkanie zostało bardzo wysoko oce-
nione przez wszystkich jego uczestników. 
I to zarówno jeśli chodzi o zakres i przebieg 
szkolenia, dancing, na którym liczne grono 
bawiło się do białego rana.

Klaudia Dragan 

Jak obniżyć koszty 
usług utrzymania czystości
W odpowiedzi na zmiany na rynku utrzymania czystości fi rma Biolab oraz jej partnerzy 
w dniach 22–23 lutego 2019 r. zorganizowali w Centrum Konferencyjno-Uzdrowiskowym 
„Amer-Pol & Atrium” w Polańczyku szkolenie dla GK Specjał. 
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Po spotkaniu z  przewodnikiem uczestnicy 
udali się na rynek, nieopodal którego mogli 
zwiedzić Operę, Katedrę Ormiańska, Ratusz. 
Piękna pogoda sprzyjała zwiedzaniu Lwowa. 
Przewodnik w ciekawy sposób przedstawił 
historię miasta. Później wszyscy udali się 
na obiad, a następnie grupa zakwaterowała 
się w hotelu Chernovola Prospekt w samym 
centrum Lwowa. Popołudniu uczestnicy 
wycieczki mieli czas wolny, podczas które-
go mogli pozwiedzać lwowskie kawiarenki 
i kupić sobie pamiątki. Wieczorem w re-
stauracji Robert Doms odbyła się impreza 
integracyjna. Muzyka na żywo oraz pyszne 
przekąski sprzyjały doskonałej zabawie. Gru-
pa w miłej atmosferze bawiła się do późnych 
godzin nocnych.

Następnego dnia grupa udała się na ry-
nek do „Kopalni Kawy”. Kolejnym etapem 
było zwiedzanie cmentarzy: Łyczakowskie-
go i Orląt Lwowskich. Na koniec uczestnicy 
wycieczki zjedli obiad w restauracji Euroho-
tel, po czym nastąpiła zbiórka i wyruszono 
w kierunku Rzeszowa.

Wyjazd był bardzo udany, a dobre humory 
towarzyszyły uczestnikom do samego końca.

Jadwiga Ważna

Wycieczka integracyjna do Lwowa
W dniach 18–19 maja 2019 roku odbyła się wycieczka integracyjna pracowników do Lwowa. Wyjazd nastąpił 
o godz 5:30 spod siedziby fi rmy, zaś na miejsce grupa dotarła około godz. 11.
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W dniu 24 maja 2019 roku 
na terenach zielonych Rezy-
dencji Alabaster w Rzeszowie 
odbył się piknik rodzinny dla 
pracowników i ich pociech. 
Dla dzieci przygotowane były 
liczne atrakcje takie jak dmu-
chane zjeżdżalnie i różnego 
rodzaju zabawy prowadzone 
przez animatora. 

Tego samego dnia w godzi-
nach wieczornych w Rezyden-
cji Alabaster odbyła się impreza 
integracyjna dla pracowników 

GK Specjał. Zabawę poprzedzi-
ło wręczenie przez Prezesa Za-
rządu Krzysztofa Tokarza dyplo-
mów dla wyróżnionych pracow-
ników fi rmy.

Na wieczornym balu integra-
cyjnym bawiło się 160 pracow-
ników. W rytmie największych 
przebojów zabawa była wyśmie-
nita, a parkiet jak zwykle zapeł-
niony do późnych godzin noc-
nych. Dziękujemy wszystkim za 
wspólną zabawę! 

Jadwiga Ważna Wyjazd to propozycja zarów-
no dla entuzjastów zwiedzania, 
jak również miłośników od-
poczynku nad morzem. Czar-
ny Kościół wraz z zabytkowym 
trójkątnym rynkiem, cerkiew 
św. Mikołaja, kościół św. Bartło-
mieja, zamek Draculi, Monastyr 
Aładża to tylko niektóre atrakcje 
jakie zaplanowaliśmy. W progra-
mie dwie  wycieczki fakultatyw-
ne do Warny i Nessebaru. 

W Warnie zobaczyć będzie 
można mauzoleum króla 
Władysława Warneńczyka, 
Kamienny Las czy cerkiew kate-

dralną Najświętszej Marii Pan-
ny. W trakcie wycieczki do Nes-
sebaru zobaczymy niepowta-
rzalną architekturę oraz liczne 
zabytki miasta wpisanego na 
listę zabytków UNESCO. Do-
datkowo w drodze powrotnej 
zaplanowano zwiedzanie Bu-
karesztu.

Koszt wyjazdu to 1774 zł. Dla 
pracownika koszt wyjazdu to 
500 zł + 108 zł bilety wstępu. 
Szczegóły dostępne u przełożo-
nych i w sekretariacie Biura Za-
rządu. Zachęcamy do zapisów! 

Jadwiga Ważna

Właśnie dlatego wybrali-
śmy go jako kierunek kolejne-
go wyjazdu dla pracowników. 
W programie 10-dniowej wy-
cieczki znalazło się między in-
nymi zwiedzanie Tirany i Kruji.

W stolicy Albanii zaplanowa-
no zwiedzanie pomnika Fryde-

ryka Chopina, Plac Skenderbeg, 
Muzeum Narodowe czy meczet 
Ethem Beja. Zaś w Kruji spacer 
po tureckiej uliczce, na której 
można kupić piękne pamiątki. 

Szczegółowa relacja z wyjazdu 
w kolejnym kwartalniku. 

Jadwiga Ważna 

W dniach 13–22.09.2019 fi rma Specjał organizuje 
10-dniową autokarową wycieczkę do Bułgarii 
połączoną ze zwiedzaniem Rumunii. 

Albania to przepiękny południowoeuropejski kraj 
z dostępem do Morza Adriatyckiego, wspaniałymi 
krajobrazami i urokliwymi plażami, a także coraz 
bardziej rozwiniętą infrastrukturą turystyczną.

Kierunek Bułgaria 
i Rumunia

Integracyjna podróż 
do Albanii

Dla pracowników 
i ich rodzin
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Serdecznie dziękujemy za Państwa pa-
mięć, hojność i dobre serce. Dołożymy 
wszelkich starań, aby ofi arowane przez Was 
środki zostały wykorzystane wyłącznie z ko-
rzyścią dla osób potrzebujących wsparcia. 

Rok 2019 to kolejny rok udzielania wspar-
cia fi nansowego tym najbardziej potrzebu-
jącym, aby ułatwić im sprawne funkcjono-
wanie w społeczeństwie. Jeżeli potrzebujesz 
pomocy dla siebie, dla swego dziecka czy 
osoby najbliższej skontaktuj się z nami po-
przez stronę internetową www.fundacjaspe-
cjal.pl, napisz wiadomości na adres e-mail: 
fundacja@specjal.com.pl lub zadzwoń pod 
numer telefonu: 603 300 798.

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć Funda-
cję darowizną prosimy o wpłaty na konto:

FUNDACJA SPECJAŁ 
BPS Bank O/Rzeszów numer konta: 
66 8642 1126 2012 1133 2789 0001.

Nr KRS: 0000373138

Sylwia Pietrucha

Turniej kręgli zakończony

Fundacja Specjał dziękuje!!!
Z całego serca w imieniu Fundacji Specjał i jej podopiecznych dziękujemy 
wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali nam 1% podatku za rok 2018! 
Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc większej ilości osób.

Dobiegł końca turniej gry w kręgle or-
ganizowany z udziałem pracowników GK 
Specjał. Rywalizacja trwała od jesieni ze-
szłego roku. Ostatnie spotkanie odbyło się 
w maju. Po podliczeniu zdobytych punktów 
wyłoniliśmy zwycięzców. 

Najlepszymi okazali się: 
1 miejsce – Andrzej Górski, 
2 miejsce – Adam Zieleźny, 
3 miejsce – Tomasz Paczocha.

Sylwia Bałchan  

Znamy zwycięzców!
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Teresa Grybel, dyr. ds. rozwoju
Marek Mitura, dyr. sprzedaży
Pracownicy krakowskiego oddziału Specjału z długoletnim doświadczeniem w bran-
ży FMCG. Kreatywni, uczciwi, skuteczni, terminowi, zaangażowani w swoje obowiązki, 
dbający o dobry PR, komunikatywni, inteligentni, dążący do celu, pomocni, pozytyw-
nie myślący, proaktywni, samodzielni. Zalety takie można by jeszcze długo wymieniać. 
Doskonale wpasowali się w struktury oddziału, gdzie swoimi pomysłami kreują polity-
kę sprzedaży. Dla nich zarządzanie sprzedażą to nie tylko wydaw anie poleceń, ale także 
motywowanie, dawanie dobrego przykładu i budowanie możliwości rozwoju także na 
własnej ścieżce kariery.

Zbigniew Sobczak
Kierowca Specjał O/Łódź pracuje u nas ponad 20 lat. Skromny, uczynny, kompetentny 
– pewnie dlatego klienci stawiają go za wzór profesjonalizmu i domagają się aby ich wszyst-
kich obsługiwał. Przy samochodzie umie zrobić wszystko – to nie tylko jego praca ale 
także hobby – dlatego pewnie nazywany jest przez kolegów specjałowskim MacGyverem.

Marcin Figański
Pracuje od października 2016 roku w strukturze sklepów własnych jako Menedżer Regio-
nu w regionie gdańskim. Pracownik zaangażowany, sumienny, rzetelnie wykonujący swoje 
obowiązki. Osoba kreatywna, chętnie dzieli się wiedzą i swoimi pomysłami. Nigdy nie od-
mawia pomocy współpracownikom, można na niego liczyć w sytuacjach trudnych i kryzy-
sowych. Jest wzorem do naśladowania dla innych pracowników.
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W gronie b lisko 80 fi rm z powiatów wo-
jewództwa podkarpackiego swoją ofertę 
skierowaną do osób poszukujących pra-
cy przedstawiła również GK Specjał re-
prezentowana przez pracowników działu 
personalnego. Profesjonalnie i z uśmie-
chem udzielali oni odpowiedzi na pytania 
odwiedzających osób.

Dla tegorocznych absolwentów szkół, stu-
dentów, ale też osób posiadających już do-
świadczenie zawodowe przygotowaliśmy 
oferty pracy z zakresu handlu (pracowni-
cy sklepów), jak również usług, takich jak 
sprzątanie czy ochrona obiektów. Ta ostatnia 
cieszyła się największym zainteresowaniem 
zarówno wśród młodzieży, jak i osób doro-
słych. Nasi pracownicy z chęcią dzielili się 
informacjami na temat miejsc pracy i wa-
runków zatrudnienia w GK Specjał, czego 
pozytywnym skutkiem było zebranie po-
kaźnej ilości aplikacji.

Łańcuckie Targi Pracy po raz kolejny 
stworzyły perspektywę dla osób bezrobot-
nych, które mogły poszerzyć swoją wiedzę na 
temat rynku pracy oraz wziąć udział w róż-
nych kursach i szkoleniach. Pomogły rów-

nież w bezpośrednim kontakcie między pra-
codawcami i poszukującymi pracy, a także 
pozwoliły obu stronom zaprezentować się 
w najlepszy możliwy sposób.

 Marta Fąfara

W dniu 25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbyły się IX Łańcuckie Targi Pracy, 
organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie.

Specjał na Targach Pracy
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BANANY 
Z RUMEM

Składniki:
• 4 brązowe banany (będą najlep-

sze do tego deseru)
• pół szklanki cukru brązowego
• 1/4 szklanki rumu
• 2 łyżki masła
• lody waniliowe

Przygotowanie:
Banany pokroić wzdłuż i usmażyć na maśle aż zmiękną. Dodać 

cukier, wymieszać. Dodać rum. Smażyć, aż banany będą całkiem 
brązowe i miękkie, a cukier skarmelizowany. Podawać z lodami 
waniliowymi.

RAGOUT 
Z WOŁOWINY
 Składniki 

(porcja dla 10 –12 osób)
• 1 kg mielonego mięsa wołowego
• 25 g suszonych prawdziwków
• 1 duża cebula, drobno posiekana*
• 2 marchewki, drobno posiekane*
• 2 łodygi selera naciowego, drobno posiekane*
• 200 g chudego boczku, drobno pokrojonego (ja pominęłam)

• 3 ząbki czosnku, przeciśnięte
• 1 łyżka posiekanych listków świeżego rozmarynu
• 4 łyżki koncentratu pomidorowego
• 150 ml wytrawnego czerwonego wina
• 1 puszka (400 g) pomidorów bez skórki wraz z zalewą
• suszone płatki chilli (ilość według uznania; ja dałam około 1/2 

łyżeczki)
• oliwa
• sól i pieprz

Przygotowanie:
Suszone borowiki zalać 1 szklanką wrzątku i pozostawić na oko-

ło 20–30 minut. Po tym czasie odcedzić (płyn zachować!) i drob-
no pokroić.

W tym czasie na dużej patelni (najlepiej o nieprzywierającej po-
wierzchni) rozgrzać 2–3 łyżki oliwy i smażyć mielone mięso wołowe 
do czasu aż zmieni kolor, a nawet lekko się przyrumieni. (Uwaga: 
mięso należy smażyć partiami, dzieląc całość na 2–3 części, w za-
leżności od wielkości patelni. W czasie smażenia mieszać i dzielić 
tworzące się duże grudki mięsa). Odstawić.

W głębokim rondlu rozgrzać 2–3 łyżki oliwy i dodać posiekaną 
marchew, selera naciowego, cebulę, boczek, czosnek oraz rozma-
ryn. Dusić na średnim ogniu przez około 5 minut. Dodać obsma-
żone mięso mielone, koncentrat pomidorowy, pokrojone pomidory 
z puszki wraz z zalewą, namoczone i posiekane grzyby, wodę z mo-
czenia grzybów oraz wino. Całość zagotować, a następnie przykryć 
i pozwolić, aby się wolno dusiło przez kolejne 2 godziny. Od czasu 
do czasu zamieszać. W razie gdyby ragout było bardzo gęste/suche 
dodać gorącej wody lub rosołu.

Katarzyna Jarosz

Pośredniczymy w sprzedaży usług tele-
komunikacyjnych dla fi rm oraz klientów 
indywidualnych. Przedsiębiorcom dedy-
kujemy ofertę komórkową sieci Plus dla 
Firm oraz internet mobilny Plus dla Firm. 
Usługa sieci komórkowej Plus z abona-
mentem od 10 zł netto, to rozmowy i SMS/
MMS bez limitu oraz pakiet internetowy 
6 GB/miesiąc.

Do klientów indywidualnych natomiast 
skierowana jest oferta sieci komórkowej 
Orange, z której mogą skorzystać pracow-
nicy przedsiębiorstw z naszego otoczenia 
biznesowego.

Oferta Orange jest dostępna od 7,38 zł 
brutto miesięcznie i zawiera rozmowy i SMS/
MMS bez limitu oraz pakiety internetowe 
od 2 GB/miesiąc. Oferta internetu mobil-
nego sieci Orange dla klientów indywidu-

alnych jest dostępna już od 8,61 zł brutto 
miesięcznie. 

Bardzo dużą popularnością cieszy się sklep 
internetowy www.sklep.specjalfi nanse.pl, 
gdzie sprzedajemy w bardzo atrakcyjnych 
cenach smartfony, urządzenia drukujące 
i laptopy dla fi rm oraz dla klientów indy-
widualnych.

Mamy także szeroką ofertę fi nansową, 
w tym leasing oraz wszelkiego rodzaju kre-
dyty, a także ubezpieczenia grupowe, indy-
widualne oraz komunikacyjne i majątkowe.

Oferujemy bardzo korzystne rozwiązania 
druku w abonamencie lub zakup wielofunk-
cyjnych urządzeń drukujących.

Avalon Solutions – partner rozwiązań 
chmurowych oferuje zakup innowacyjnych 
narzędzi biznesowych Google w ofercie spe-
cjalnej dla klientów Specjał Finanse.

Dysponujemy bardzo dobrą ofertą energii 
elektrycznej i gazu oraz prowadzimy bezpłat-
ne audyty gospodarki energetycznej przed-
siębiorstwa.

Za pośrednictwem Specjał Finanse można 
uzyskać rabaty na zakup samochodów oso-
bowych i dostawczych.

Dla sklepów tradycyjnych przygoto-
waliśmy specjalną ofertę drzwi szklanych 
do regałów chłodniczych, która zapewnia 
oszczędności energii elektrycznej zasilają-
cej urządzenia chłodnicze. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony 
www.specjalfi nanse.pl, gdyż ciągle posze-
rzamy swoją ofertę.

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finan-
se mieści się przy ul. Boya – Żeleńskiego 5 
w Rzeszowie, tel. 17/ 8 507 507.

Radosław Kycia

Aktualne oferty Specjał Finanse
Spółka Specjał Finanse specjalizuje się w dostarczaniu klientom rozwiązań obniżających koszty.

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

Informujemy, iż w Grupie Kapitałowej Specjał funkcjonuje program poleceń pracowniczych. Pracownik fi rmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy,
a ona zostanie zatrudniona otrzyma gratyfi kację fi nansową. Zgłoszeń można dokonać na przeznaczony do tego celu adres e-mail: polecam@specjal.com.pl

oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

MAGAZYNIER
Miejsce pracy:  Rzeszów, Czeladź, Pruszcz Gdański, Szczecin, 

Kokotów, Łódź, Warszawa, Wrocław, Kędzierzyn-
Koźle, Tomaszów Lubelski

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

zamówieniem klientów,

– przyjmowanie dostaw na magazyn,

– utrzymanie porządku na magazynie,

– kontrola terminów przydatności do spożycia,

– udział w inwentaryzacjach

Nasze oczekiwania:
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane

– gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku,

– książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do jej 

wyrobienia,

– dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie

Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej fi rmie 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.specjalfi nanse.pl,

– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,

– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy oraz 

konkursy fi rmowe

KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy:  Rzeszów, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Pruszcz 

Gdański, Kokotów, Łódź, Warszawa, Tomaszów 
Lubelski 

Obowiązki na stanowisku:
– dystrybucja artykułów spożywczych zgodnie z wyznaczonymi 

trasami,

– obsługa sklepów spożywczych w tym rozładunek dostaw, 

odbieranie zwrotów i reklamacji, obsługa dokumentacji 

transportowej i magazynowej, bieżąca obsługa pojazdu

Wymagania:
– 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 fi rmie 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.specjalfi nanse.pl,

– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,

– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy 

oraz konkursy fi rmowe

KASJER – SPRZEDAWCA
Miejsce pracy:  Rzeszów, Gdańsk, Tarnobrzeg, 

Lublin, Katowice, Legnica, Ziębice, 
Szczawno-Zdrój, Świdnica

Obowiązki na stanowisku:
– obsługa klientów za pomocą kasy fi skalnej – 

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 Profi t,

– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki 

oraz imprezy fi rmowe

– szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fi skalnej oraz 

stoiska mięsno-wędliniarskiego,

– wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu 

oraz trenera wewnętrznego,
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