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- Jak ocenia Pan wyniki Specjału w pierw-
szym półroczu 2019?

- Sprzedaż zwiększyła się w porównaniu 
z pierwszym półroczem roku ubiegłego 
o około 25 proc. Oceniam ten wynik jako 
bardzo dobry i sądzę, że jest to optymistycz-
ny prognostyk potwierdzający nasz plan 
dwukrotnego zwiększenia obrotów fi rmy 
do końca 2021 roku. Nadal uważam, że ta-
kie umocnienie pozycji Specjału na rynku 
jest w pełni realne, tym bardziej, iż wzrost 
organiczny sukcesywnie wspieramy także 
akwizycjami i uruchamianiem kolejnych 
oddziałów w różnych częściach kraju.

- Jednak spowolnienie gospodarcze wy-
daje się nieuniknione. Czy w jakiś sposób 
w oparciu o bieżącą koniunkturę chce 
Pan przygotować firmę na nieco gor-
sze czasy?

- Nawet jeżeli gospodarka zwolni, a w ślad 
za nią zwolni również wzrost naszej sprze-
daży, to w okresie aktualnej koniunktury 
trudno właściwie myśleć o tworzeniu jakiś 
specjalnych zabezpieczeń,  czy rezerw na 
trudniejsze czasy. Dla niektórych fi rm waż-
ne jest w takiej sytuacji budowanie zaplecza 

fi nansowego. Specjał jest fi rmą o bardzo sta-
bilnej i silnej pozycji fi nansowej, która jest 
tworzona na bieżąco także dzięki obecne-
mu wzrostowi. Tym bardziej, że większość 
transakcji przeprowadzamy w oparciu o po-
siadane zasoby gotówkowe, bez korzystania 
z kredytu. Tym samym nawet pogorszenie 
koniunktury nie dotknie nas tak, jak niektó-
rzy mogliby się obawiać. Tak więc naszym 
„zabezpieczeniem” jest maksymalne wyko-
rzystanie obecnej hossy, która oby trwała 
jak najdłużej, a nie tworzenie specjalnych 
rezerw na ten cel. 

- Specjał przejął w lipcu hurtownię Ar-
jago w Kaliszu i tworzy tam kolejny od-
dział firmy. Czy przejęliście także pro-
wadzoną przez Arjago sieć franczyzową 
Sami Swoi?

- Rzeczywiście przejmując Arjago Specjał 
stał się także pośrednio franczyzodawcą sie-
ci Sami Swoi liczącej około sto kilkadziesiąt 
placówek handlowych. Zdecydowaliśmy, że 
sieć ta wejdzie w skład Livio. To oczywiście 
oznacza przebrandowanie obecnie funk-
cjonujących placówek Sami Swoi. Dotych-
czasowym franczyzobiorcom nie będziemy 

rzecz jasna narzucać naszej koncepcji i de-
cyzje, czy przystąpią do sieci Livio należą do 
nich. Wydaje się jednak, że większość z nich 
zdecyduje się na przystąpienie do Livio, tym 
bardziej iż sieć ta oferuje naprawdę korzystne 
warunki franczyzy, o czym wielokrotnie już 
mówiliśmy. Z docierających do mnie infor-
macji wynika, że większość detalistów tak 
właśnie postąpi. 

- A czemu nie Nasz Sklep, lub Rabat Detal?
- Na tym terenie Livio ma najsilniejszą 

pozycję i jest w stanie zaoferować najko-
rzystniejsze warunki. Jeżeli jednak detaliści 
z sieci Sami Swoi zechcą, po zapoznaniu się 
z naszymi innymi ofertami franczyzowymi, 
przystąpić do innej sieci Specjału to nie są-
dzę, aby były z tym jakieś problemy.

- Przejmując Arjago w Wasze ręce tra-
fiły nie tylko powierzchnie magazyno-
we, ale także załoga tej firmy. Nie było 
z tej strony problemów utrudniających 
tę akwizycję?

- Zaoferowaliśmy dotychczasowym pra-
cownikom Arjago korzystniejsze warunki 
fi nansowe, ale jednocześnie większe wy-
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Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem Grupy Kapitałowej Specjał

80/20192

Prezes Zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz



magania, jakie nakładane są poprzez obo-
wiązujące w Specjale procedury i zasady. 
Większość z pracowników przyjęła nasze 
propozycje. Zresztą nadal współpracujemy 
z dotychczasowym zarządem i kadrą Arja-
go, gdyż najlepiej znają oni lokalny rynek 
i warto wykorzystać ich wiedzę i doświad-
czenie. Tak więc przejęcie Arjago nie było, 
jak niektórzy sugerują, tylko pozyskaniem 
magazynów i lokalnego rynku, ale przemy-
ślaną i długoterminową inwestycją.

- A jak wygląda obecnie sytuacja Raba-
tu Detal? Czy udało się zaktywizować 
tę sieć?

- Przez wiele lat Rabat Detal był siecią 
franczyzową liczącą około tysiąca placówek 
handlowych, w której udawało się zrealizo-
wać zapowiadanych planów rozwojowych. 
Tymczasem od momentu przejęcia spółki 
Rabat Detal przez Specjał wygląda na to, że 
rozwój tej sieci „ruszył z kopyta”. Obecnie 
sieć liczy już około 1700 sklepów, co ozna-
cza,że mamy do czynienia ze wzrostem li-
czebności sieci na poziomie kilku procent. 
rocznie. Stało się to możliwe dzięki temu, 
że sieć pozyskała w Specjale silnego partne-
ra hurtowego i dostawcę, który jest w sta-
nie zagwarantować dostawy wysokiej jako-
ści towaru w korzystnych cenach. Nic więc 
dziwnego, że chętnych do uczestnictwa w tej 
franczyzie jest sporo więcej niż przed naszą 
inwestycją w tą sieć handlową.

- Czy przewiduje Pan jeszcze w tym roku 
kolejne akwizycje?

- Odpowiem tak jak zazwyczaj: wciąż pro-
wadzimy szereg rozmów z naszymi partne-
rami biznesowymi w sprawie ewentualnych 
przejęć, czy fuzji i jestem przekonany, że wiele 
takich negocjacji zakończy się powodzeniem. 
Przyznam jednak szczerze, że nie zależy mi 
na tym, aby te negocjacje zakończone zostały 
transakcją jeszcze w tym roku. Proszę zwró-
cić uwagę na fakt, że w okresie minionych12 
miesięcy zrealizowaliśmy dwa duże przeję-
cia i jesteśmy w różnych fazach budowania 
siedmiu nowych oddziałów. Mam tu na my-
śli Ostrowiec Świętokrzyski, Radom, Lublin, 
Zieloną Górę, Śrem, a obecnie Krapkowice 
i Szczecin. Wszystkie te oddziały są obecnie 
w mniej, lub bardziej zaawansowanej fazie 

dostosowywania do standardów i procedur 
obowiązujących w całej GK Specjał. Proces 
taki wymaga sporego nakładu sił, jest czaso 
i pracochłonny. Okres tego typu reorganizacji 
przejętych, lub tworzonych od podstaw od-
działów jest dla fi rmy sporym obciążeniem 
organizacyjnym. I dlatego mówiąc o nowych 
przejęciach mam na myśli raczej rok przyszły, 
czy też lata następne, żeby najpierw uporać 
się z tym, czym już dysponujemy.

- Oddział Krapkowice to jakaś nowość, 
zaś Szczecin to oddział przeniesiony 
z Goleniowa?

- Tymczasem w Krapkowicach tworzymy 
fi lię oddziału wrocławskiego, jednak docelo-
wo ma to być samodzielny oddział. Nie ma 
to być żaden cross dock, ale pełnoprawny 
oddział z przedstawicielami handlowymi 
i terenem do obsłużenia. Natomiast Szcze-
cin rzeczywiście jest formą przeniesienia 
oddziału goleniowskiego na korzystniejszy 
handlowo teren i rynek. Ale takie „prze-
niesienie” jest porównywalne z tworzeniem 
nowego oddziału. Szczecin i Goleniów nie 
są położone tuż obok siebie. Okazało się na 
przykład, że dla sporej grupy pracowników 
oddziału w Goleniowie dojazd do Szczeci-
na jest  z wielu powodów niekorzystny. A to 
zaś oznacza, że musimy przeprowadzić nowy 
nabór pracowników tak jak do nowego od-
działu. A nie muszę tłumaczyć, jak jest to 
trudne przy obecnym rynku pracy.  Także 
z tego powodu, ale i wielu innych traktuję 
Szczecin jako zupełnie nowy oddział. 

- Goleniów obsługiwał także waszych 
partnerów w Wielkiej Brytanii. Jak obec-
nie wygląda Wasza obecność na rynku 
brytyjskim?

- Liczba sklepów franczyzowych pod szyl-
dem Nasz Sklep pozostaje właściwie na sta-
łym poziomie, ale przyznaję, że straciliśmy 
wielu odbiorców brytyjskich spoza tej sieci. 
Nie wiem czy to efekt brexitu, czy też gorszej 
tam koniunktury, ale fakt pozostaje faktem. 
Szczęśliwe nie był to dla nas rynek w żaden 
sposób priorytetowy.

- Dziękuję bardzo za rozmowę

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

- Naszą współpracę z GK Specjał oce-
niam naprawdę bardzo wysoko. I nie cho-
dzi tu tylko o pozycję rynkową Specjału, 
która jest przecież bezdyskusyjna, ale także 
o sposób współpracy między naszymi fi rma-
mi. Kluczem są tu stosunki międzyludzkie 
od samego prezesa Tokarza poczynając, po-
przez dyrektora Witolda Stecia i codzienne 
kontakty z pracownikami różnych szczebli. 
Stosunki te charakteryzują się otwartością 
komunikacyjną i doskonałą współpracą na 
poziomie doradczym. Ludzie Specjału potra-
fi ą zrozumieć potrzeby takiej fi rmy jak na-
sza i uwzględniają je podczas rozmów han-
dlowych. Mamy do czynienia z uczciwym 
i otwartym biznesem opartym na zasadach 
wzajemności, a to przecież ogromna wartość.

- Co jest dla Państwa szczególnie istot-
ne we współpracy z taką firmą jak Spe-
cjał i decydujące o dalszym poszerzaniu 
kontaktów biznesowych?

- Poza wspomnianą otwartością Spe-
cjału wymieniłbym jeszcze kilka elemen-
tów. Przede wszystkim Specjał jest jednym 
z nielicznych dystrybutorów o charakterze 
ogólnopolskim z ogromną siłą dystrybucyj-
ną. Produkty Bielmaru natomiast ze wzglę-
dów historycznych i geografi cznych znane 
są przede wszystkim na południu Polski. 
Współpraca ze Specjałem staje się więc dla 
nas szansą na poszerzenie naszego dotarcia 
także w innych regionach kraju, nieco dalej 
na północ. Ze sprawą tą wiąże się również 
fakt, iż rzeszowska fi rma potrafi  właściwie 
wyważyć ogólnopolski i regionalny charakter 
rynków, na których współpracujemy. Ma to 
dla nas szczególne znaczenie w przypadku 
listingu nowości, który w Specjale przebie-
ga wyjątkowo szybko i sprawnie. Tak więc 
szerokie dotarcie z dystrybucją naszych pro-
duktów traktujemy jako jedną z najistotniej-
szych zalet tej współpracy.

- 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?

- Bielmar w obecnym kształcie wywodzi 
się przede wszystkim z obecności na rynku 

tradycyjnym. Dostarczamy na rynek pro-
dukty codziennej potrzeby i franczyza obej-
mująca sklepy nawet w najmniejszych miej-
scowościach i wsiach doskonale pasuje do 
naszej oferty. Dotarcie do małych placówek 
handlowych jest niezwykle dla nas istotne, 
tym bardziej, gdy jest wsparte przez działa-
nia promocyjne w postaci gazetek handlo-
wych. Dlatego tradycyjny rynek handlowy 
postrzegamy jako jeden z najważniejszych 
elementów naszej strategii sprzedażowej. 
I Specjał ze swoimi sieciami jest przez to 
bardzo nam bliski.

- 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?

- Kluczowym brandem w naszej ofercie 
jest oczywiście Palma znana przecież od 
dziesięcioleci. Do tego dochodzi również 
Śniadaniowa i Roślinna i może nieco mniej 
znana, ale ciesząca się uznaniem konsumen-
tów margaryna Słoneczna. Tak więc produk-
ty o charakterze śniadaniowym są obok oleju 
Beskidzkiego naszym największym atutem. 
Dążymy także do wzbogacenia tej oferty 
śniadaniowej o produkty z dodatkiem ma-
sła, czy też o prozdrowotnym charakterze, 
funkcjonalne, lub z dodatkiem ziół charak-
terystycznych dla różnych krajów regionu 
Morza Śródziemnego. Wsparcie w sprzedaży 
tego rodzaju tłuszczów ze strony wielkiego 
dystrybutora jest bardzo ważne. A w Spe-
cjale jest zrozumienie dla takiego kierunku 
naszego rozwoju.

- Czego oczekiwałby Pan od takiego part-
nera jak Specjał poza oczywiście wzro-
stem wzajemnych obrotów?

- Przede wszystkim obustronnego zrozu-
mienia specyfi ki, z jaką wiąże się sprzedaż 
takich produktów, jakie mamy w ofercie. 
W Specjale słuchają tego, co w tej kwestii 
mamy do powiedzenia, ale i sami udziela-
ją nam rad, gdyż często lepiej od nas znają 
specyfi kę rynku handlowego w regionach. 
To bardzo cenne. Dałbym tu taki przykład: 
dopiero dzięki wspólnym dyskusjom i infor-
macji ze strony dystrybutora dowiedzieliśmy 
się o korelacji produktów do smarowania, 
które są pochodzenia roślinnego, a produk-
tami nabiałowymi. Ale dowiedzieliśmy się 
o nim dzięki współpracy dystrybutora. I by-
łoby świetnie, gdyby taki kierunek współ-
pracy nadal się rozwijał.

- A jak układa się współpraca w zakre-
sie wsparcia sprzedaży Waszych pro-
duktów?

- Generalnie bardzo dobrze. Wspieramy 
się nawzajem we wszystkich formach aktyw-
ności w tej dziedzinie. Wspólnie opracowu-
jemy nasze kampanie reklamowe i promo-
cyjne, uczestniczymy w przygotowywaniu 
gazetek i informowaniu o naszej ofercie.

- Czy i jakich nowości produktowych 
może się spodziewać klient tradycyjne-
go kanału dystrybucji, a więc i Specjał, 
w najbliższym czasie?

- W tej kwestii przyświecają nam trzy 
podstawowe zasady. Liczą się nowości, 
produkty innowacyjne oraz prozdrowot-
ne. Dlatego, chyba jako jedyni w: Polsce, 
do produkcji wykorzystujemy ukwaszone 
mleko i olej rzepakowy pozyskiwany me-
todą mechanicznego tłoczenia. Pracujemy 
nad całą gamą produktów śniadaniowych: 
o charakterze wege oraz przeznaczonych 
specjalnie dla dzieci i osób starszych, czy 
szerzej produktów funkcjonalnych. Czy-
li takich dla osób stawiających na zdrowy 
styl życia. Produkty te zamierzamy sukce-
sywnie wprowadzać na rynek – pierwsze 
z nich pojawią się jeszcze tej jesieni. A tak-
że wspomniane już produkty o „smakach” 
Grecji, Włoch i Hiszpanii.

- Dziękuję bardzo za rozmowę.

Witold Nartowski

Otwartość i zrozumienie
Rozmowa z Marcinem Skowronem, wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu ZT Bielmar
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Lepiej z miesiąca na miesiąc
Dyrektor Jarosław Cholewa wspomina, że 
początki nie były łatwe i wymagały duże-
go zaangażowania całego, sporo przecież 
mniejszego niż obecnie, zespołu. Pozna-
wanie systemu i obowiązujących procedur, 
zatowarowanie i rozruch, a także zapo-
znanie się z szeregiem innych  czynności 
około sprzedażowych to zadania, którym 
szczęśliwie udało się szybko sprostać. To 
w dużej mierze zasługa doświadczonej 
w tej branży załogi. - Przy „sfokusowaniu” 
nas wszystkich na wzrost sprzedaży udało 
się z miesiąca na miesiąc osiągać coraz lep-
sze wyniki. A gdybyśmy pozyskali jeszcze 
dodatkową powierzchnię magazynową, to 
sprzedaż bez wątpienia może rosnąć jesz-
cze szybciej – opowiada dyrektor Cholewa.

Szeroka i zróżnicowana oferta
Działający od roku przy ulicy Kilińskiego 
30c oddział Specjału w Ostrowcu Święto-
krzyskim oferuje klientom 3600 produk-
tów i dysponuje powierzchnią magazy-
nową 1640 mkw., w tym około 200 mkw. 
powierzchni chłodniczej. To zaś oznacza, 
że w ofercie oddziału znaleźć się mogły nie 
tylko produkty suche, w tym kawa i duży 
wybór słodyczy, alkohole i napoje, ale tak-
że szeroki wybór produktów nabiałowych.

Sprzedaż prowadzona jest w dwóch sys-
temach: serwisowym oraz typu cash&car-
ry. Zespół doświadczonych przedstawicieli 
handlowych obsługuje odbiorców w pro-

mieniu nawet 60 km. Obsługa dalej poło-
żonych partnerów biznesowych byłaby już 
właściwie nieopłacalna.

Oddział oferuje zarówno produkty 
o charakterze ogólnopolskim, jak i wy-
roby od lokalnych dostawców. Tego bo-
wiem oczekują miejscowi odbiorcy. Dy-
rektor Cholewa podkreśla, że są to bardzo 
dobre produkty, których nie uświadczy się 
w supermarketach. Warto w tym miejscu 
wymienić takich lokalnych dostawców jak 
między innymi Azpol, producent pro-
duktów sypkich, kasz i ryżu, producen-
ta słodyczy Mat, wytwórnię makaronów 
Krismark, czy producenta barszczu bia-
łego Marpik.

Zachować konkurencyjność
Dyrektor Jarosław Cholewa zauważa, że rynek 
ostrowiecki ma szczególny, z punktu widzenia 
handlu tradycyjnego, charakter. W samym 
Ostrowcu działa 13 Biedronek i 2 Lidle, Te-
sco, Kaufl and, Carrefour … Sprostanie takiej 
konkurencji nie jest łatwe. - Ale nie poddajemy 
się. Na naszym terenie powstają wciąż nowe 
placówki pod szyldami Nasz Sklep, Rabat De-
tal czy Livio. W ten sposób zarówno nam, jak 
i naszym partnerom detalicznym łatwiej wal-
czyć z zagranicznym kapitałem – kontynuuje 
Jarosław Cholewa. Liczba sklepów zrzeszo-
nych w sieciach franczyzowych GK Specjał 
wynosi na tym terenie 76 i jest nadzieja, że 
do końca roku będzie ich ponad 100.

Oczywiście odbiorcami produktów z od-
działu ostrowieckiego nie są tylko placów-
ki handlowe zrzeszone w sieciach franczy-
zowych Specjału. Obecnie liczba stałych 
odbiorców wynosi około 380 partnerów 
handlowych i ma wciąż tendencję rosnącą. 
- Naszymi klientami są przede wszystkim 
sklepy o powierzchni od 50 do 500 mkw. Jest 
to około 350 podmiotów, w tym te zrzeszone 
we franczyzie Specjału. Obsługujemy również 
podhurt, około 20 fi rm, zaś niewielki procent 
stanowią fi rmy z branży horeca oraz placów-
ki budżetowe - opowiada dyrektor Cholewa.

Wraz ze wzrostem sprzedaży w oddzia-
le rośnie także zatrudnienie. Przed rokiem 
zaczynano z 17 osobami, obecnie zaś od-
dział zatrudnia 24 osoby. A jeśli dodać do 
tego kierowców z najmu zewnętrznego to 
w sumie pracuje 27 osób. Oczywiście ten 
wzrost zatrudnienia jest proporcjonalny do 
wzrostu obrotów.

 Witold Nartowski

Oddział w Ostrowcu rok później
W porównaniu do września ubiegłego roku oddział Specjału w Ostrowcu Świętokrzyskim trzykrotnie zwiększył 
swoją sprzedaż. A to z pewnością jeszcze nie koniec możliwości....
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Jedna z największych imprez wystawien-
niczo-handlowych w południowo-wschod-
niej Polsce powraca jesienią z kolejną, już 
22 odsłoną. Po sukcesie zeszłorocznej edy-
cji, w tym roku organizatorzy spodziewają 
się około 300 wystawców. W G2A Arenie 
w Jasionce koło Rzeszowa będzie można 
zobaczyć oferty dystrybutorów artykułów 
spożywczych, fi rm ubezpieczeniowych, 
banków, fi rm działających w branży tu-
rystycznej, hotelarskiej, informatycznej, 
telekomunikacyjnej, fi rm zajmujących się 
wyposażeniem i aranżacją wnętrz: sklepów, 
hurtowni, biur, lokali gastronomicznych. 
Od kilku edycji wśród wystawców są rów-
nież dealerzy samochodów dostawczych 
i osobowych. Obecność zagranicznych pro-
ducentów nadaje wydarzeniu międzynaro-
dowy charakter i przyciąga corocznie kil-
ka tysięcy zwiedzających. Na wszystkich 
uczestników czekają także liczne promo-
cje, degustacje, a także losowania nagród. 
Wstęp na Targi jest bezpłatny. W drugi 
dzień Targów o godz. 12:00 odbędzie się 
koncert gwiazdy targów.

Ogólnopolski Kongres
Równocześnie z Targami odbędzie się Kon-
gres: „Dokąd zmierza Polski Handel?”, który 
zgromadzi ekspertów, liderów opinii oraz 
kluczowe postacie w polskim handlu, w tym 
przedstawicieli kierownictw największych 
koncernów i fi rm rynku FMCG. Modera-
torami będą redaktorzy najlepszych pism 
branżowych. Przez dwa dni będą odbywa-
ły się prezentacje, panele dyskusyjne, deba-
ty poświęcone bieżącej sytuacji w handlu 
oraz trendom, nowym oczekiwaniom klien-
tów i prognozowanym kierunkom rozwoju. 
W programie pierwszego dnia zaplanowa-
no prezentacje:
• Struktura rynku handlowego w Polsce 

– dzisiaj i jutro
• Sklepy po sąsiedzku – perspektywy 

i szanse
• Konsument w Polsce AD 2020 – funda-

mentalne trendy
• Strategie asortymentowe w czasach 

dominacji dyskontów: oferta na półce 
głównym narzędziem budowania prze-
wagi konkurencyjnej

• Lokalizacja sprzedaży największych ka-
tegorii spożywczych

• Obowiązkowy asortyment w sklepach 
małoformatowych - dzisiaj i jutro

Ważnym punktem programu będą debaty:
• Przyszłość polskiego handlu – scena-

riusze i wyzwania – współorganizowana 
przez magazyn Wiadomości Handlowe, 
poruszająca szeroką tematykę m.in.: fran-
czyz i sklepów małych formatów jako ele-
mentów przewagi polskiego handlu, budo-
wania siły handlu w oparciu o współpracę 
z dostawcami, współpracy między polski-
mi dystrybutorami czy zmian w prawie,

• Rola franczyzy w handlu tradycyjnym – 
współorganizowana przez magazyn Wia-
domości Handlowe, poruszająca tematykę 
franczyzy, jej znaczenia w polskim handlu, 
kierunków rozwoju.

• Czynniki wpływające na sprzedaż naj-
ważniejszych kategorii w sklepach ma-
łoformatowych – współorganizowana 
przez magazyn Handel, podejmująca 
dyskusję na tematy związane z: zmia-

Międzynarodowe Targi Biznes-
Żywność-Medycyna-Auto Flota 
Rzeszów 2019 coraz bliżej
W dniach 6-7 listopada 2019 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce, odbędzie się XXII edycja Targów Biznes-Żywność- Medycyna-Auto Flota Rzeszów 
2019 r. Wydarzenie organizowane jest przez GK Specjał oraz sieci franczyzowe: Nasz Sklep, Livio i Rabat Detal. 
Na 16 tys. mkw wystawi się około 300 fi rm z kraju i z zagranicy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Ogólnopolski 
Kongres pod hasłem „Dokąd zmierza Polski handel?”

Targi Specjał 2018 Targi Specjał 2018 
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nami regulacji prawnymi a wzrostem 
cen w niektórych kategoriach, metod 
marketingowych wspierających sprzedaż 
w sklepach małoformatowych, znaczenia 
kanału małoformatowego dla wprowa-
dzania nowych produktów, czy scena-
riuszy rozwoju kanału małoformatowego 
i jego miejsce w strategiach sprzedażo-
wych producentów.

Równocześnie będzie realizowana Aka-
demia Trade Marketingu współorganizo-
wana przez pismo Hurt i Detal. W ramach 
niej eksperci poprowadzą panele:
• Sklep i jego otoczenie. W jakim otocze-

niu funkcjonuje Twój sklep? Czy rzeczywi-
ście sklep odpowiada na potrzeby miesz-
kańców?

• Wizualizacja placówki handlowej. Czy 
wizualizacja Twojego sklepu zachęca 
klientów do zakupów. Czy klient dobrze 
czuje się w Twoim sklepie?

• Merchandising – zasady ekspozycji. Czy 
tak naprawdę znasz zasady ekspozycji to-

warów na półce? Dowiedz się jak ustawie-
nie towarów wpływa na wielkość koszyka 
zakupowego.

• Sposoby aktywowania klientów. Budo-
wanie lojalności i zaufania. Co zrobić, 
aby klienci byli bardziej aktywni w zaku-
pach, jak zwiększyć koszyk zakupowy? 
Zasady organizowania akcji promocyj-
nych. Co zrobić, aby klienci zawsze wra-
cali do Twojego sklepu i byli bardziej lo-

jalni? Zasady organizowania systemów 
lojalnościowych.

W programie przewidziano także Kon-
gres Mięsny, którego gośćmi i panelistami 
będzie kierownictwo największych fi rm z tej 
branży. Z kolei drugiego dnia odbędzie się 
konferencja fi nansowa poświęcona kluczo-
wym aspektom z zakresu ekonomii szcze-
gólnie ważnym dla handlu.

Czołowi przedstawiciele polskiego 
handlu
Na zaproszenie Organizatorów wydarzenia 
w debatach i panelach dyskusyjnych, we-
zmą udział przedstawiciele z najwyższego 
szczebla organizacyjnego czołowych kon-
cernów i fi rm rynku FMCG.W gronie za-
proszonych do udziału w roli panelistów 
znaleźli się m.in.:
• Zenon Daniłowski, prezes zarządu, Ma-

karony Polskie S.A.
• Marek Darul, prezes, Kupiec Sp. z o.o.
• Radosław Dlouhy, sales director petcare, 

Mars Polska Sp. z o.o.
• Evangelos Evangelou, prezes, Herbapol 

Lublin
• Paweł Gurgul, prezes, Grupa Hortex
• Maciej Herman, CEO, Lotte Wedel Sp. 

z o.o.
• Sławomir Jaszczyszyn, commercial direc-

tor, Maspex Food
• Jan Kolański, prezes, Colian Holding
• Bogusław Kowalski, prezes zarządu, Gra-

al S.A.
• Robert Krawiec, prezes zarządu, Mamut 

Polska S.A.
• Michał Krygier, customer development 

director, supermarkets and traditional 
trade, Unilever Polska Sp. z o.o.

• Jan Leja, prezes, Storck Sp. z o.o.
• Władysław Migdał, prof. dr hab. inż., 

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwie-
rzęcych Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie

• Andrzej Minarczuk, prezes, OSM Ko-
sów Lacki

• Adam  Mokrysz, prezes, Grupa Mokate

Prelegenci Kongresu „Dokąd zmierza polski handel?”, Targi 2018 
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• Takumi Morita, wiceprezes zarządu, Mos-
so Kewpie Poland Sp. z o.o.

• Michał Mrowiec, wiceprezes, Kompania 
Piwowarska

• Mieszko Musiał, wiceprezes, Carlsberg 
Polska

• Paweł Ornatek, prezes zarządu, Profi  Sp. 
z o.o.

• Krzysztof Pawiński, prezes, Grupa Ma-
spex Wadowice

• Józef Rolnik, współwłaściciel, Rolnik Sp. J.
• Mariusz Rusin, prezes, Zakłady Mięsne 

Silesia SA
• Marcin Skowron, wiceprezes, Zakłady 

Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o.
• Mieczysław Walkowiak, wiceprezes zarzą-

du ds. handlu i marketingu, Sokołów S.A.
• Tomasz Wielgomas, wiceprezes, Dawto-

na Sp. z o.o.
• Grzegorz Zych, wiceprezes zarządu, Do-

browolscy Sp. z o.o.
• Jarosław Żytowicz, dyrektor generalny, 

Kupiec Sp. z o.o.

Loteria TARGOMANIA
Podczas dwóch dni Targów odbędą się loso-
wania nagród dla osób posiadających KUPO-
NY LOTERYJNE. Pozyskać kupony będzie 
można na stoiskach realizując zamówienia. 
W sumie dla odwiedzających przewidziano 
kilkadziesiąt nagród o łącznej kwocie ponad 
30 tys. złotych. Wśród nich będą telewizory, 
tablety, laptopy, drony, smartwatch’e, rowery, 
sprzet sportowy czy zestawy nagród. Drugie-
go dnia Targów o godzinie 14:10 odbędzie 
się losowanie nagrody w postaci weekendo-
wej jazdy samochodem z pełnym bakiem. 

W losowaniu będą mogły wziąć udział osoby 
posiadające KUPONY LOTERYJNE, któ-
re opublikowane zostaną w Gazecie Super 
Nowości w terminach: 25,28 października 
2019 r. oraz 4,5,6 listopada 2019 r.

Targi Medyczne
Jak co roku na Targi medyczne zapraszane 
są fi rmy, które zaprezentują między innymi 
oferty z zakresu medycyny naturalnej, pro-
fesjonalnych środków czystości i higieny, 
sprzętu i aparatury medycznej, mebli me-
dycznych, środków opatrunkowych, odzieży 
i obuwia medycznego. Centrum Medyczne 
Medyk sp. z.o.o., przygotowała cykl bez-
płatnych prelekcji na temat profi laktyki 
zdrowia dla odwiedzających Targi. Dodat-
kowo organizatorzy zapraszają również na 
bezpłatne badania i konsultacje lekarskie 
ze specjalistami.

Nagrody dla najlepszych
Podczas tegorocznych Targów już po raz 
siódmy Jury przyzna specjalne certyfi katy 
i „Złote Medale” dla produktów FMCG. Ka-
pituła wybierze 30 produktów, które otrzy-
mają pamiątkowe medale, certyfi katy oraz 
prawo używania znaku na produktach. Po-
nadto wręczone zostaną Złote Specjały oraz 
nagrody od Władz Miasta i Regionu.

Patroni i partnerzy
TARGI zostały objęte patronatem honoro-
wym przez Marszałka Województwa Pod-
karpackiego - Władysława Ortyla, Wojewo-
dę Podkarpackiego - Ewę Leniart oraz Prezy-
denta Miasta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca.

PATRONI:
• Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie, 

Konsul Honorowy Republiki Słowackiej 
w Rzeszowie,

• Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno – Spożywczych,

• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Podkarpacki Klub Biznesu

PATRONI MEDYCZNI:
• Centrum Medyczne Medyk,
• Okręgowa Izba Lekarska, Narodowy Fun-

dusz Zdrowia,
• Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rze-

szowie
• Medyczno-Społeczne-Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
• Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 

w Rzeszowie

PATRONI MEDIALNI:
• Poradnik Handlowca,
• TVP Rzeszów,
• Wiadomości Handlowe,
• Hurt i Detal,
• Handel,
• Super Nowości.

PARTNERZY TARGÓW:
• Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
• Podkarpacki Związek Pracodawców Lewiatan.

Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej: www.targispecjal.pl

Maciej Czerwiński
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Dwukrotny wzrost obrotów, rozwój wła-
snych sieci franczyzowych z planem osią-
gnięcia 10 000 sklepów we własnych fran-
czyzowych, czy zacieśnienie współpracy 
z producentami – oto cele handlowe Gru-
py Kapitałowej Specjał wyznaczone na lata 
2019 – 2021. Specjał dynamicznie realizuje 
ten plan otwierając w tym roku oddziały 

w Radomiu, Zielonej Górze, Lublinie a te-
raz w Kaliszu.

To już 17 lokalizacja GK Specjał. Nowy 
punkt sprzedaży hurtowej znajduje się 
przy ul. Przybrzeżnej 17. Obiekt dyspo-
nuje powierzchnią magazynową ponad 
4000 mkw., w tym 300 mkw. stanowi 
chłodnia.

Oddział obsługuje 7 przedstawicieli handlo-
wych. W ofercie znajduje się 6000 pozycji asor-
tymentowych. Zasięg to województwo wielko-
polskie. Otwarcie nowego oddziału oznacza ko-
lejny krok GK Specjał na drodze do zwiększenia 
zasięgu fi rmy, wzrostu obrotów oraz realizacji 
długoterminowych celów spółki.

Szymon Kwaśniewski

GK Specjał zwiększa zasięg działania 
i otwiera kolejne oddziały. Od 2 września 
rozpoczął sprzedaż punkt zlokalizowany 
w miejscowości Śrem. Magazyn położo-
ny przy ul. Średzkiej 7 to ponad 3 tys. me-
trów wysokiego składu z chłodnią. Klien-
tów oddziału obsługuje 7 przedstawicieli 
handlowych. W ofercie znajduje się sze-
roki asortyment spożywczy, w tym także 
alkohole i nabiał.

W bieżącym roku Grupa Kapitałowa Spe-
cjał prowadzi działania zmierzające w kie-
runku intensywnego rozwoju oraz zwiększa-
nia obrotów. Otwarcia nowych oddziałów 
są jednym ze strategicznych założeń fi rmy 
przyjętych na lata 2019-2021.

Szymon Kwaśniewski

Nowy oddział Specjału
Grupa Kapitałowa Specjał otworzyła 18 oddział w kraju. Kolejny punkt sprzedaży hurtowej ruszył 
w miejscowości Śrem w województwie wielkopolskim.

Specjał dostał zgodę na przejęcie Arjago
Prezes UOKiK wydał 16 czerwca zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez PPHU Specjał Spółka 
z o.o. części mienia F.H-U Arjago Sp. J M. Żarnecka, J. Gabryś w Kaliszu. Powstaje tu kolejny oddział Specjału.
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„Rzeczpospolita” już po raz 21. przygoto-
wała zestawienie największych fi rm w kra-
ju. W tegorocznej edycji Listy 500 nie mo-
gło zabraknąć Grupy Kapitałowej Specjał, 
która zanotowała wyraźny awans w sto-
sunku do zeszłorocznej edycji z 27 na 21 
miejsce w rankingu.

Wyniki fi nansowe fi rm brane pod uwagę 
w rankingu obejmują rok 2018. Z ich analizy 
widać, że krajowa gospodarka jest w dobrej 
kondycji, szybko się rozwija i – co ważne- 
ma potenc jał dalszego wzrostu.

Wysoka lokata w gronie najbardziej efek-
tywnych i stabilnych przedsiębiorstw w Pol-
sce i kolejny ruch w górę potwierdzają so-
lidną kondycję GK Specjał, jej dynamicz-
ny rozwój i potencjał do dalszego wzrostu.

Maciej Czerwiński

To była już ósma odsłona Dnia Handlowca. 
W wydarzeniu wzięli klienci rzeszowskie-
go oddziału, którzy mieli okazję zapoznać 
się z nowościami, trendami oraz najlepszy-
mi ofertami przygotowanymi przez produ-
centów. Dzień Handlowca skupił około 100 
wystawców.

Promocje, upusty i inne okazje czekały 
na klientów odwiedzających stoiska. Nie-

wątpliwą zachętą do zawierania transakcji 
były atrakcyjne promocje i wysokie upusty. 
Pojawiły się także nowości. Zaplanowano 
również smaczne degustacje i pokazy kuli-
narne w plenerze. Tego dnia nie zapomnia-
no także o najmłodszych odwiedzających. 
Z myślą o nich na terenach zielonych obiektu 
przygotowano Piknik Rodziny. Profesjonal-
na animatorka organizowała dla dzieci gry 

i zabawy. Dodatkowo dzieciaki mogły po-
szaleć na dmuchanych zabawkach i spróbo-
wać aquazorbingu

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację Dnia Handlowca, w tym rów-
nież wystawcom, a przede wszystkim od-
wiedzającym. Zapraszamy na kolejną edycję 
w przyszłym roku.

Patrycja Wilczyńska

Lista 500 Rzeczpospolitej

GK Specjał mocno w górę

Jesienna edycja Dnia Handlowca
W Rezydencji Alabaster w Rzeszowie 6 września odbył się VIII Dzień Handlowca. Po raz kolejny w wydarzeniu 
zorganizowanym przez rzeszowski oddział Specjał oraz sieć franczyzową Nasz Sklep, wzięło udział około 
100 wystawców. Interesujące oferty, promocje i atrakcje dla rodzin przyciągnęły blisko 800 klientów.
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W piątek miały miejsce eliminacje do Mi-
strzostw Polski Teamów BAM (Board 
a Match) rozgrywane w cyklu Grand Prix 
Polski Teamów. Na starcie stanęło 38 te-
amów. Zgodnie z regulaminem zawodów 
każdy z nich był reprezentowany przez 4-6 
zawodników.

W sobotę rozpoczął się fi nał Mistrzostw 
Polski Teamów BAM. Dzień zakończył się 
Galą Mistrzów, podczas której odbyła się 
dekoracja Medalistów MP Teamów BAM 
oraz Zwycięzców Turniejów.

W niedzielę zawodnicy walczyli o Ogól-
nopolski Puchar Prezydenta Miasta Rzeszo-
wa. Zawody wchodzą w skład największego 
cyklu Grand Prix Polski Par.

Sylwia Pietrucha

W czasie panelu poruszone zostały m.in. 
następujące zagadnienia:
• Rozwój dialogu oraz form współpracy 

pomiędzy producentami z branży spo-
żywczej a administracją rządową oraz 
promocją marki polskiej żywności na 
arenie międzynarodowej

• Nowoczesne i technologicznie zaawan-
sowany przemysł spożywczy gotowy na 
kolejne wyzwania

• Sytuacja na rynku pracy wyzwaniem dla 
przemysłu spożywczego w Polsce

• Silny i nowoczesny przemysł spożywczy 
w relacjach z coraz bardziej wymagają-
cym konsumentem

• Nowe trendy i nowi konsumenci na 
rynku spożywczym

• Sukces polskiej żywności na arenie mię-
dzynarodowej

Prelegentami panelu FMCG byli:
• Marek Moczulski – Prezes Zarządu, Ba-

kalland S.A.
• Jan Kolański – Prezes Zarządu, Colian
• Andrzej Wielgomas – Prezes Zarządu, 

DawtonaMarek Sypek – Dyrektor Za-
rządzający, Stock Polska

• Marcin Skowron – Wiceprezes Zarzą-
du, Bielmar

• Waldemar Guba – Dyrektor Departa-
mentu Strategii, Analiz i Rozwoju, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maciej Czerwiński

Trwają Bajeczne 
Podróże – 
konferencje 
sprzedażowe 
dla klientów
Pod koniec września odbędzie 
się kolejny wyjazd konferencyjny 
z udziałem laureatów programu 
lojalnościowego. Tym razem 
klienci na konferencję udadzą się 
promem do Szwecji.

Program wrześniowego wyjazdu jest bo-
gaty w prezentacje i szkolenia z zakresu 
nowoczesnych technik sprzedaży, czy pro-
mocji oraz merchandisingu. Pozyskiwaniu 
nowej wiedzy sprzyjać będą piękne widoki 
w Karlskronie, czy Kalmarze. Część z pre-
lekcji konferencyjnych odbędzie się także 
w Gdańsku. Z kolei na grudzień została 
zaplanowana konferencja w Kapsztadzie, 
do której już trwają przygotowania.

Nowa odsłona
Firma Specjał kontynuuje dotychczasowy  
program Bajeczne Podróże nowym kata-
logiem pod nazwą „Konferencje dla naj-
lepszych 1”, który dedykowany jest skle-
pom detalicznym. Program zaczął się 
w I kwartale 2019 r. Na zgłoszone skle-
py zostaną nałożone targety zakupowe. 
Wykorzystując zebrane budżety można 
przeznaczyć je na uczestnictwo w dowol-
nych konferencjach. Informację na temat 
zgromadzonych środków klienci mogą 
uzyskać u obsługujących ich przedstawi-
cieli handlowych. Nagrodami programu 
Konferencje dla najlepszych 1 jest uczest-
nictwo w wybranych konferencjach.

Propozycja wyjazdów 
konferencyjnych na 2020/2021:
• WŁOCHY - szacunkowa wartość kon-

ferencji 3500 zł netto - marzec 2020
• IZRAEL - szacunkowa wartośćkon-

ferencji konferencji 3800 zł netto - 
czerwiec 2020

• AMSTERDAM - szacunkowa warto-
śćkonferencji konferencji 1700 zł net-
to - wrzesień 2020, weekendówka

• INDIE - szacunkowa wartośćkonfe-
rencji konferencji 7800 zł netto – sty-
czeń 2021

Patrycja Wilczyńska

Specjał sponsorem podkarpackiego 
mityngu brydżowego
Wydarzenie organizowane przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża 
Sportowego (PWZBS) po raz kolejny zostało wsparte fi nansowo przez fi rmę Specjał. 
Zawody odbyły się 15-18 sierpnia 2019 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Przyszłość branży 
rolno-spożywczej
W czasie VI edycji Kongresu Business Without Limits 13 czerwca odbył 
się panel poświęcony branży FMCG w Polsce. Moderatorem był Krzysztof 
Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał.
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HANDELEXTRA.PL – 
CZERWIEC 2019

Na portalu zamieszczono 
relację z Targów Rabat De-
tal, które odbyły się w poło-
wie czerwca w Zakopanem. 
Z roku na rok targi Rabatu 
rozrastają się. W tym roku 
wzięła nich udział rekordo-
wa liczba - prawie 700 osób, 
a wśród nich franczyzobior-
cy z całej Polski, dostawcy 
oraz kontrahenci najwięk-
szych fi rm branży FMCG. 

Jak czytamy w materiale 
to kolejna edycja, której 
zasięg i oferta cieszyły się 
ogromnym zainteresowa-
niem uczestników.

PORADNIK HANDLOWCA 
– CZERWIEC 2019

W magazynie Poradnik 
Handlowca zamieszczono 

zapowiedź TARGÓW RABAT DETAL. 
W materiale podano datę oraz miejsce or-
ganizacji eventów. Opisano również ideę 
wydarzenia, które z roku na rok przyciąga 
coraz większą ilość uczestników, co świad-
czy o tym, że przyjęty przez sieć model biz-
nesowy jest spójny z zapotrzebowaniem 
na rynku.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– CZERWIEC 2019

W magazynie Wiadomości Handlowe 
ukazała się obszerna relacja z Kongresu 
FMCG. W zorganizowanej przez Wydaw-
nictwo Gospodarcze 12. edycji Kongresu 
Rynku FMCG wzięło udział ponad 1200 
osób, w tym prezesi, członkowie zarządów, 
dyrektorzy handlowi i inni kluczowi me-
nadżerowie związani z sektorem FMCG. 
W gronie uczestników obecny był Remigiusz 

Czernecki, wiceprezes i dyrektor handlowy 
GK SPECJAŁ.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– CZERWIEC 2019

W czerwcowym wydaniu magazynu opu-
blikowano artykuł poświęcony tegorocznej 
edycji konkursu Market Roku. Podczas wy-
darzenia po raz piąty GK Specjał otrzymała 
tytuł Dystrybutora Roku. Na uroczystej gali 
nagrodę odebrał Remigiusz Czernecki, wi-
ceprezes i dyrektor handlowy GK SPECJAŁ. 
Co więcej w materiale również wymieniono 
Delikatesy Premium zlokalizowane w Rze-
szowie jako fi nalistów w kategorii duże skle-
py spożywcze.

WIADOMOŚCI HANDLOWE
– LIPIEC 2019

Na łamach Wiadomości Handlowych za-
mieszczono informację, że Grupa Specjał 
dostała zgodę na przejęcie spółki dystry-
bucyjnej Arjago. W materiale czytamy, że 
UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncen-
tracji polegającej na nabyciu przez PPHU 
Specjał Sp. części mienia spółki Arjago w Ka-
liszu i jest to już 17 lokalizacja dla oddziału 
GK Specjał na mapie kraju.

HANDEL – LIPIEC 2019
Magazyn Handel jako kolejne pismo bran-

żowe informowało przejęciu przez Specjał 
spółki dystrybucyjnej Arjago. Na łamach ga-
zety czytamy, że na lata 2019 – 2021 Grupa 
Specjał planuje bowiem dwukrotny wzrost 
obrotu, rozwój własnych sieci franczyzowych 
z planem osiągnięcia 10 tys. sklepów we wła-
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snych sieciach franczyzowych i zacieśnienie 
współpracy z producentami. Specjał realizu-
je ten plan otwierając w tym roku oddziały 
w Radomiu, Zielonej Górze, Lublinie a te-
raz w Kaliszu.

WIADOMOŚCI HANDLOWE 
– LIPIEC 2019

Na łamach lipcowego wydania Wiado-
mości Handlowych ukazał się obszerny 
materiał poświęcony rozwojowi Grupy 
Kapitałowej Specjał, a w szczególności 
przyjętej strategii rozwoju na lata 2019-
2021. W artykule podano, że GK Specjał 
inwestuje przede wszystkim w rozwój, za-
równo ilościowy, jak i jakościowy w przy-
padku swoich oddziałów hurtowych. Już 
w zeszłym roku i na początku bieżącego 
ruszyły nowe oddziały w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, Radomiu, Lublinie i Zielonej 
Górze. Oddział w Goleniowie przenosi 
się do Szczecina, gdzie będzie dyspono-
wał lepszymi warunkami magazynowymi 
i znajdzie się bliżej klientów, zaś w Rzeszo-
wie wyraźnie rozbudowane zostanie zaple-
cze magazynowe. W materiale zacytowano 
również Krzysztofa Tokarza, prezesa GK 
Specjał, który potwierdził, że fi rma pla-
nuje kolejne otwarcia nowych oddziałów, 
aby oferta fi rmy była dostępna w każdym 
zakątku kraju. Prezes również wypowie-
dział się na temat planowanej ilości skle-
pów w sieciach franczyzowych: „Sądzę, 
że już wkrótce będziemy mogli ogłosić 
przyłączenie się do Grupy znaczącej fi rmy 
dystrybucyjnej, dysponującej dużą siecią 
franczyzową. Uważam więc, że pod ko-
niec 2021 roku ilość sklepów w naszych 
sieciach franczyzowych będzie znacząco 
większa niż 10 tysięcy”.

PORTAL SPOŻYWCZY – LIPIEC 2019
Na portalu ukazała się informacja na 

temat przejęcia przez Specjał spółki Ar-

jago. W tekście podano, że oddział 
obsługuje siedmiu przedstawicieli 
handlowych. W ofercie oddziału 
znajduje się 6000 pozycji asor-
tymentowych, natomiast zasięg 
oddziału stanowi województwo 
wielkopolskie.

Co więcej w materiale przekaza-
no informację, że otwarcie nowego 
oddziału to kolejny krok GK Spe-
cjał na drodze do zwiększenia za-
sięgu fi rmy, wzrostu obrotów oraz 
realizacji długoterminowych ce-
lów spółki.

MÓJ RZESZÓW – CZERWIEC 2019
Na portalu Mój Rzeszów uka-

zała się relacja z Kongresu Busi-
ness Without Limits, który odbył 
się w G2A Arena w Jasionce koło 
Rzeszowa. W relacji znalazł się 
także opis panelu dyskusyjnego 
„Przyszłość Branży Rolno-Spo-
żywczej”. prowadzonego przez 
Krzysztofa Tokarza, prezesa GK 
Specjał, który stwierdził, że Kon-
gres Business Without Limits to rozmowy 
o byciu w biznesie i możliwość spotkania 
ludzi, którzy mają te same problemy i te 
same wątpliwości. Zastanawiają się nad 
tym, czy inwestować, czy może zmieniać 
swój profi l działalności.

NOWINY – CZERWIEC 2019
W dzienniku regionalnym Nowiny za-

mieszczono relację z Kongresu Business 
Without Limits. W artykule podano, że 
dwudniowa VI edycja wydarzenia odby-
ła się z udziałem przedstawicieli biznesu. 
W gronie uczestników był Krzysztof To-
karz, prezes GK Specjał, który był prowa-
dzącym panel „Przyszłość Branży Rol-
no-Spożywczej”.

Patrycja Wilczyńska
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W czerwcu w miejscowości Ostrów 
w oddziale Rzeszów miało miej-

sce otwarcie należącej do Andrzeja Hoł-
dowicza nowej placówki Delikatesy Pre-
mium o powierzchni 150 mkw. Obiekt 
został wybudowany przy głównej dro-
dze na Przemyśl i wyposażony w cało-
ści w nowe wyposażenie odpowiadające 
formatowi Premium. W sklepie jest duży 
wybór asortymentu w każdej z grup asor-
tymentowych, w tym również artykułów 
świeżych. Na szczególną uwagę zasługu-
je stoisko mięsno -wędliniarskie, którego 
ekspozycja i jakość robi duże wrażenie 
i spełnia oczekiwania klientów.

Kolejny sklep został otwarty w od-
dziale Tomaszów w miejscowości 

Kamień koło Chełma. Delikatesy Se-
zam Adama Tyszkiewicza zostały otwar-
te w budynku po generalnym remoncie, 
z asortymentem w pełni dostosowanym 
do powierzchni sprzedażowej sklepu. 
Przeprowadzono remodeling placówki 

z zastosowaniem prawidłowego layoutu 
i wdrożeniem odpowiednich standardów 
wyposażenia.

Na uwagę zasługują Delikatesy Pre-
mium Jana Kwaska w miejscowo-

ści Siemień w oddziale Lublin. Sklep po-
siada powierzchnię handlową około 200 
mkw. i zostały w nim zastosowane wszyst-
kie standardy sieci. Na szczególną uwagę 
zasługują stoisko mięsno- wędliniarskie, 
owocowo- warzywne, piekarnicze oraz sto-
isko alkoholowe połączone ze stoiskiem 
cukierniczym.

Woddziale krakowskim w miejsco-
wości Jurków otworzyliśmy sklep, 

którego domeną są produkty świeże oraz 
swojskie wędliny. Remodeling oraz pra-
widłowe zagospodarowanie przestrze-
ni umożliwiło poszerzenie asortymentu, 
a zarazem prawidłową ekspozycję towaru. 
Dzięki temu klient teraz ma większy wy-
bór i może w pełni zaspokoić swoje po-
trzeby zakupowe.

Wmiejscowości Annobór w oddziale 
Lublin ruszyły Delikatesy Sezam Li-

lianny Cybul. Lokal jest własnością partner-
ki i przeszedł gruntowny remont. W sklepie 
wdrożono standardy dedykowane dla tego 
formatu oraz wprowadzno program kom-
puterowy PC Market.

Natomiast w oddziale Tomaszów w miej-
scowości Rejowiec zostały otwarte De-

likatesy Premium Estery Oleszczuk. Sklep 
został powiększony oraz przeszedł całko-

Nowe sklepy w całym kraju
Miesiące letnie obfi towały w liczne otwarcia zarówno Delikatesów Premium, jak i sklepów 
w pozostałych formatach sieci Nasz Sklep.
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wity remodeling. Funkcjonuje również ka-
wiarnia, w której serwowane są pyszne lody, 
ciasta oraz kawa. A w sezonie wakacyjnym 
działa ogródek letni.

Warto wspomnieć o otwarciu Delika-
tesów Premium Angeliki Kosmali 

w miejscowości Łabunie przy drodze To-
maszów Lubelski - Zamość. Na powierzch-
ni sprzedażowej 120 mkw. mieści się 1500 
pozycji asortymentowyc h. W tym również 
asortyment świeży mięsa, wędlin, warzyw 
i owoców, a także pieczywo i nabiał.

WStarej Wsi niedaleko Brzozowa po-
wstały Delikatesy Sezam Waldema-

ra Stacha. Sklep został odnowiony zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz, wdrożona 
została nowa wizualizacja zewnętrzna oraz 
standardy dedykowane dla tego formatu. Na 
uwagę zasługuje stoisko piekarnicze oraz cu-
kiernicze, które właściciel zaopatruje z wła-
snej piekarni.

Także oddział Gdańsk uruchomił 
nowe placówki w formacie Delikate-

sy Premium. Jako pierwsze miało miej-
sce otwarcie sklepu Andrzeja Zakrzew-
skiego w miejscowości Napiwoda. Sklep 
o powierzchni 130 mkw. w całości został 
wyposażony w nowe urządzenia stosow-
ne w tym formacie.

Kolejne otwarcie miało miejsce w cen-
trum Kwidzynia w sklepie należącym 

do Społem PSS-Kwidzyn. Sklep przeszedł 
remont wraz z powiększeniem sali sprze-
daży. Zostały również wdrożone plano-
gramy ułożenia asortymentu z podziałem 
na grupy asortymentowe, których wpro-
wadzenie zdecydowanie polepszyło wize-
runek i czytelność produktów. W sklepie 
najistotniejsza jest sprzedaż produktów 
mięsno - wędliniarskich, więc ich ekspo-
zycja zwraca uwagę klientów, zaś wybór 
jest bardzo szeroki.

Wmiejscowości Radwanice w oddzia-
le Leszno ruszył sklep należący do 

Gminnej Spółdzielni.
Wdrożenie standardów wyposażenia, 

czyli elegancja połączona z prawidło-

wą ekspozycją przyniosło oczekiwany 
efekt. Powierzchnia sklepu umożliwia 
teraz duży wybór produktów w każdej 
z grup asortymentowych, a w szcze-
gólności produktów świeżych. Stoiska 
mięsno- wędliniarskie oraz warzywno 
–owocowe cieszą się prawdziwym uzna-
niem klientów.

Kolejne otwarcie Delikatesów Premium 
miało miejsce u Dariusza Wasyliszy-

na w Wierzbięciach. Warto przypomnieć, 
że również ten sklep, jak każda z wcze-
śniej otwieranych placówek tego part-
nera, przeszedł generalny remont, tym 
razem z powiększeniem sali sprzedaży, 
co pozwoliło zwiększyć ofertę w każdej 
z grup asortymentowych. W sklepie cał-
kowicie zmieniono ustawienie. Prawidło-
wa komunikacja poprawiła funkcjonal-
ność placówki.

Wmiejscowości Jeleśnia w oddzia-
le Katowice został uruchomio-

ny sklep w formacie Delikatesy Sezam 
należący do Haliny Ciupka. Placówka 
wraz z generalnym remontem przeszła 
całkowitą metamorfozę. Zastosowa-
nie prawidłowego layoutu umożliwiło 
zwiększenie wyboru produktów oraz 
prawidłową ekspozycję towaru, na któ-
rą wcześniej nie było miejsca. W połą-
czeniu z wdrożeniem standardów wy-
posażenia uczyniło to sklep naprawdę 
nowoczesnym.

We wszystkich otwieranych sklepach 
w oddziałach  Rzeszów, Lublin oraz To-
maszów zostały przeprowadzone profe-
sjonalne szkolenia z ułożenia i zarządza-
nia ladą mięsno- wędliniarską.

Ponadto w dniu otwarcia wszędzie zor-
ganizowano liczne promocje, degustacje 
oraz konkursy.

Kamila Tarsa
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Franczyzobiorcy w tym regionie chętnie 
się spotykają na wspólnych wyjazdach in-
tegracyjnych. W maju wraz z rodzinami 
po raz drugi uczestniczyli w wycieczce do 
Spreewald, niemieckiej Wenecji. Zwiedzili 
również miasteczko Lubbenau oraz tereny 
opactwa Cystersów.

W tym samym miesiącu razem z właści-
cielami sklepu w Kąkolewie Alicją i Pio-
trem Mazurkiewiczem świętowaliśmy 
„roczek” sklepu. Z tej okazji przygoto-
wane zostały liczne degustacje dla klien-
tów. Atrakcją tego dnia była też sieciowa 
maskotka Pasikonik.

Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień 
dla  wszystkich najmłodszych. Szczegól-
nie mogli się o tym przekonać najmłodsi 
klienci sklepu Livio w Mchach, gdzie cze-
kało na nich wiele atrakcji zorganizowa-
nych tego dnia przez właścicielkę sklepu 
Dorotę Skibińską.

Mariusz Michalczyk

Szkolenia gwarantują dynamiczny rozwój 
w dedykowanych obszarach oraz możli-
wość nieustannego dostosowywania się do 
zmian, jakie obserwujemy na rynku. Rabat 
Detal systematycznie podkreśla, że efek-
tem budowania przewagi rynkowej i szansą 
dla organizacji jest wewnętrzny zasób per-

sonalny. Wykwalifi kowany pracownik, jak 
również właściciel franczyzy to potencjał 
w upowszechnianiu nowoczesnych tren-
dów rynkowych.

Wykorzystywanie wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia jest elementem strategicz-
nym sieci Rabat Detal, a profesjonalne za-

rządzanie powyższymi zasobami pozwala 
zdobywać przewagę konkurencyjną. Sieć 
liczy obecnie ponad 1800 sklepów na tere-
nie Polski, jednakże plany na koniec 2019 są 
bardzo ambitne, a nadchodzący nowy rok 
planujemy rozpocząć z liczbą 2000 placówek.

Aleksandra Makowska

W czasach stale rosnącej konkurencji wszystkie fi rmy traktują priorytetowo szkolenie i umiejętności pracowników 
każdego szczebla. Umożliwienie pracownikom, a w przypadku sieci Rabat Detal również franczyzobiorcom, 
podnoszenia kwalifi kacji efektywnie wpływa na przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami w branży FMCG.

W Poznańskiem nie tylko nowe sklepy

Kluczowa rola edukacji

Wielkopolski oddział Livio nadal utrzymuje szybkie tempo rozwoju, którego celem było uzyskanie pod koniec 
sierpnia liczby 700 sklepów. Detalistów kuszą zaś nie tylko korzystne warunki współpracy...
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W tym roku odbędą się edycje tar-
gów regionalnych:

– 3-4 października -  II edycja tar-
gów region Wielkopolska

– 24-25 października - III edycja 
targów region Dolny Śląsk

– 14-15 listopada - IV edycja tar-
gów region Śląsk

Nasze targi to spotkania o wy-
jątkowym zasięgu lokalnym z klu-
czowymi kontrahentami, dystry-
butorami oraz franczyzobiorcami 
naszej sieci. Podczas spotkań je-
siennych w 2019 dotrzemy zasię-
giem do ponad 1000 gości z ca-
łej Polski. Dołożymy pełni sta-
rań, aby spotkania biznesowo-
-integracyjne były przygotowane 
na najwyższym poziomie, a ich 
atrakcyjność wzrosła w stosun-
ku do roku ubiegłego. Specjal-

nie przygotowany katalog targo-
wy zawierać będzie niesamowicie 
korzystne oferty, ceny, promocje 
oraz pakiety zakupowe.

Przed nami ogrom pracy i nie-
ustanny rozwój franczyzy w Pol-
sce. W roku 2019 chcemy nie tyl-
ko rozwinąć poszczególne regio-
ny, ale przede wszystkim stać się 
siecią ogólnopolską o liczącą po-
nad 2000 sklepów. Wraz z roz-
wojem nie zatracimy jakości 
i możliwości, które dotychczas 
były oferowane naszym franczy-
zobiorcom. Istniejemy na rynku 
już ponad 22 lata, a każdy rok 
przynosi kolejne satysfakcjonu-
jące możliwości na rynku branży 
FMCG. Będziemy ten potencjał 
wykorzystywać w maksymalny 
sposób. Serdecznie zapraszamy 
do współpracy.

Aleksandra Makowska

3-4.10.2019
HOTEL ATUT

24-25.10.2019
HOTEL PLATINUM
MOUNTAIN

14-15.11.2019
HOTEL STOK

Cezal bierze udział w Targach zarówno 
w charakterze wystawcy, jak i organizatora, 
dlatego jest to dla nas szczególne wydarzenie 
gromadzące producentów i dystrybutorów 
z zakresu medycyny i rehabilitacji. Firmy 
prezentują ofertę w zakresie profi laktyki, 
diagnozowania i leczenia. Targi to prezen-
tacja najnowszych trendów i nowoczesne-
go sprzętu. Jest to doskonała okazja do wy-

miany doświadczeń i wiedzy oraz nawiąza-
nia nowych kontaktów z przedstawicielami 
branży medycznej.

Firmy biorące udział w targach mają moż-
liwość promocji swojej marki, umocnie-
nia pozycji na rynku, a przy okazji pozna-
nia oczekiwań klientów. No i oczywiście li-
czymy na prezentacje nowości rynkowych, 
które obrazują postęp w medycynie. Nie 

zabraknie również bardzo cie-
kawych paneli wykładowych 
dla lekarzy, farmaceutów i pie-
lęgniarek współorganizowanych 
przez partnerów Targów: Cen-
trum Medyczne Medyk, Okręgo-
wą Izbę Lekarską w Rzeszowie, 
Podkarpacką Okręgową Radę 
Aptekarską. Dodatkowo prze-
widziane są również bezpłatne 
badania dla pacjentów, konsulta-
cje ze specjalistami oraz pokazy 
pierwszej pomocy.

Nasi patroni to: Centrum Me-
dyczne Medyk, Okręgowa Izba Lekarska, 
Podkarpacka Izba Lekarska , Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych, NFZ Pod-
karpacki Oddział Wojewódzki w Rze-
szowie, Medyczno-Społeczne Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!
 Jolanta Darłak

Jesienne edycje targów regionalnych
Miło nam poinformować o nadchodzących edycjach 
Targów Regionalnych sieci Rabat Detal liczącej już ponad 
1700 sklepów na terenie całej Polski.

Targi Medyczne już wkrótce
Jak co roku zapraszamy do udziału w kolejnych Targach Biznes Żywność Medycyna Auto Flota Rzeszów 2019, 
które odbędą się w dniach 6-7 listopada w G2A Arena w Jasionce.
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Standardem w branży ochrony obiektów 
stały się systemy telewizji dozorowej w po-
łączeniu z systemami ochrony obwodowej, 
systemem alarmowym oraz komunika-
cją audio. Starając się spełnić oczekiwania 
oraz coraz wyższe wymagania klienta co 
do ochrony powierzonego mienia wdro-
żyliśmy do systemów ochrony systemy te-
lewizji dozorowej wyposażonej w analitykę 
obrazu VCA, co sprawiło iż dyżurny pra-
cownik centrum monitorowania stał się 
wirtualnym, a jednak tak bardzo fi zycznie 
obecnym, strażnikiem chronionego obiektu 
pomimo dzielącej go odległości.

Analiza obrazu VCA umożliwia auto-
matyczną analizę konkretnych zdarzeń 
i ich natychmiastową sygnalizację w sys-
temie, w wyniku czego osoba nadzorująca 
może szybko podjąć odpowiednie działa-

nie. System zaawansowanej analizy obra-
zu to również skuteczne przeszukiwanie 
zawartości nagranego materiału. W ten 
sposób przeprowadzona może być iden-
tyfi kacja tablic rejestracyjnych, czy osób 
na podstawie zdjęć twarzy, wykrywanie 
prób sabotażu, śledzenie obiektów, licze-
nie osób i detekcja twarzy oraz określo-
nych zachowań, czy sytuacji defi niowa-
nych przez operatora.

Operator każdego systemu nadzoru wi-
zyjnego nie jest w stanie utrzymać cały 
czas równego, wysokiego poziomu kon-
centracji, przez co niejedno niepożądane 
zdarzenie może pozostać niezauważone. 
Funkcjonalność inteligentnej analizy za-
wartości obrazu pozwala w sposób auto-
matyczny wstępnie wyróżnić podejrzane 
zdarzenia i natychmiast zaalarmować ope-

l b

Technologia 
jutra już dziś
Stacja monitorowania ARMA już dzisiaj wykorzystuje technologie 
zapewnienia bezpieczeństwa chronionego mienia wyprzedzającą 
zapotrzebowania rynku i oczekiwania klienta.
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Produkty agencji ochrony podlegają 
stałym procesom ewolucji. To, co kil-
ka lat temu było nowoczesnym i sku-
tecznym rozwiązaniem, dziś nie speł-
nia już oczekiwań rynkowych, po-
trzeb klientów, a w szczególności 
nie wpływa na możliwość rozwoju 
branży security. Tylko bardzo do-
kładna analiza potrzeb klienta, a tak-
że wprowadzenie najnowocześniej-
szych rozwiązań, ma bezpośrednie 
przełożenie na możliwości rozwoju 
wspomnianego sektora usług oraz 
promowanie marki fi rm, które funkcjonują 
w tej branży. Obserwujemy na rynku skok 
jakościowy związany z robotyzacją i auto-
matyzacją coraz większej ilości procesów 
ochrony. Wzrost kosztów płacy, a co za tym 
idzie wzrost cen usług dodatkowo przy-
śpiesza tą nieuchronną zmianę na rynku.

Aby osiągnąć postawione cele rozwojo-
we agencje ochrony Arma i Specjał pod-
jęły intensywne działania w zakresie roz-
budowy struktur handlowych, poszerzenia 
regionów działania i rozbudowy struktur 
operacyjnych. Celem jest możliwość pozy-
skiwania nowych kontraktów i ich obsługa. 
Działania takie otwierają drogę do współ-
pracy z klientami najbardziej wymagający-
mi, prestiżowymi, a jednocześnie wpływa-
jącymi na budowanie marki i wizerunko-
wego sukcesu naszych agencji ochrony. Aby 
tego dokonać potrzeba nie tylko pomysłu 
i wizji oraz środków na inwestycje. Nale-
ży wprowadzać nowe rozwiązania zarów-
no w sferze elektronicznych zabezpieczeń 
w ochronie, jak również w dziedzinie utrzy-
mania czystości. Ważnym elementem jest 
także inwestowanie w struktury handlowe, 
jak i realizacyjne. Pozyskanie nowych pra-
cowników nie gwarantuje rozwoju. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na odpowied-
nie procesy szkolenia i coachingu personelu 
na wszystkich szczeblach.

Istotnym dowodem na to, że realizacja 
planów właściciela Grupy Kapitałowej Spe-
cjał związanych z inwestowaniem w rozwój 
sektora security i cleaningu nabiera tempa, 
jest fakt, iż powołane zostały osoby w ran-
dze dyrektora handlowego odpowiedzialne 
za budowę struktur handlowych na terenie 
całej Polski. Za północną część Polski odpo-
wiada Andrzej Błaszczyk, za południową 
Jarosław Maruszczak.

Jarosław Maruszczak, dyrektor handlo-
wy południe podkreśla, że struktura han-
dlowa Polski południowej, która została 
przewidziana do sprzedaży produktów 
ochrony i utrzymania czystości, funkcjo-
nować ma docelowo w oparciu o sześciu 
managerów handlowych wspieranych 
przez dyrektora handlowego na terenie 
województw: dolnośląskiego, opolskie-
go, śląskiego, małopolskiego, świętokrzy-
skiego, podkarpackiego i lubelskiego wraz 
z przyległymi południowymi terenami 
województw lubuskiego, wielkopolskiego, 
łódzkiego i mazowieckiego. Dotychczaso-
we działania kumulują się głównie na bu-
dowaniu relacji z największymi przedsię-
biorstwami i fi rmami w regionie. - Oferty 
z warunkami fi nansowymi, poprzedzo-
ne wcześniejszym procesem audytowania 
i wizjami lokalnymi w obiektach, a także 
nawiązaniem kontaktów z osobami decy-

zyjnymi kierujemy do odbiorców 
takich jak : zakłady przemysłowe, 
centra logistyczne, obiekty handlo-
we, użyteczności publicznej, biuro-
we (biurowce, obiekty uczelniane 
i edukacyjne) a także zamknięte 
osiedla mieszkaniowe, mając świa-
domość, że tam właśnie możemy 
pomóc oferując nasze usługi. Istot-
nym dowodem na to, że taki rozwój 
następuje, są już podpisywane kon-
trakty i prowadzone zaawansowa-
ne negocjacje z wieloma przyszłymi 

klientami. Oferując nasze usługi, jesteśmy 
przekonani że klient otrzyma profesjonal-
ny produkt, a jego zadowolenie i referencje 
wpłyną na budowanie naszej dobrej marki 
i wizerunku profesjonalnego dostawcy usług 
oraz doświadczonego partnera – opowiada 
dyrektor Maruszczak.

Andrzej Błaszczyk, dyrektor handlowy 
północ zauważa, że kolejnym wzmożonym 
etapem rozwoju są lokalizacje w wojewódz-
twach wielkopolskim, mazowieckim, łódz-
kim i kujawsko-pomorskim. W wojewódz-
twach wielkopolskim, łódzkim i mazowiec-
kim usługi są już realizowane, jednakże 
planuje się na tych rynkach zdecydowanie 
mocniej zaistnieć, dlatego wkrótce ruszają 
nowe projekty. - W ostatnim czasie nasze 
szeregi zasiliły nowe osoby w Bydgoszczy, 
Radomiu i od września w Poznaniu. Kon-
tynuujemy rekrutację w Poznaniu, Łodzi 
i Warszawie, ponieważ są to rynki, na któ-
rych jest bardzo duży potencjał rozwoju – 
podkreśla Andtrzej Baszczyk.

Mocno wierzymy w to, że działania któ-
re zostały podjęte w niedalekiej przyszłości 
zaczną nam przynosić wymierne korzyści, 
a agencje ochrony wchodzące w skład GK 
Specjał będą liczącym się graczem na ryn-
ku security i cleaning.

Piotr Niemiec, Andrzej Blaszczyk, 
Jarosław Maruszczak

ratora. Funkcja pozwala na natychmiastowe 
rozpoznanie kluczowych zdarzeń, szybkie 
ich wyświetlenie, jak i zapisanie w pamięci, 
co zapewnia późniejszy podgląd. Analiza 
zawartości obrazu może być dodatkowo 
zintegrowana z systemem kontroli dostę-
pu, POS, co jeszcze zwiększa efektywność 
monitoringu.

Systemy ochrony wykorzystywane 
w ARMA już dzisiaj sprawiają, iż pracow-
nik centrum monitorowania alarmów staję 
się wirtualnym pracownikiem ochrony na 
obiekcie klienta. Zmysły odpowiedzialne za 
profesjonalną ochronę uzupełnione zostają 
przez „oczy”, którymi jest system monito-
ringu wideo, „uszy i usta” przez dwukierun-

kową komunikację audio z obiektem, „uszy 
i ręce”, czyli ochronę obwodową systemem 
alarmowym. Natomiast analiza obrazu VCA 
„myśli” i usprawnia podjęcie trafnej decyzji 
przez pracownika centrum monitorowania 
w najkrótszym możliwie czasie reakcji na za-
istniałe zdarzenie zagrażające bezpieczeństwo 
chronionego mienia. Grzegorz Piękoś

Arma i Specjał z myślą o rozwoju
W dobie zmian w branży security agencje ochrony należące do GK Specjał chcą wzmocnić swoją pozycję na 
ogólnokrajowym rynku i być liczącym się graczem.
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W dniach 14-23 czerwca 2019 roku 
fi rma Specjał zorganizowała dzie-
sięciodniową autokarową wyciecz-
kę integracyjną do Albanii. Cztero-
gwiazdkowy hotel Dvijaka Resort 
otoczony lasem sosnowym z pry-
watną plażą oraz przepiękna pogo-
da sprzyjały wypoczynkowi. Była 
też okazja, aby zobaczyć i poznać 
niec o lepiej ten kraj wybierając się 
na dwie fakultatywne wycieczki: 

do Tirany i do Kruji. W trakcie 
zwiedzania uczestnicy mogli zo-
baczyć takie zabytki jak pomnik 
Fryderyka Chopina, rzeźbę Skan-
derbega, Operę, Muzeum Narodo-
we, oraz zabytkowy meczet Ethem 
Beja i dom Envera Hodży.

Wyjazd był pełen wrażeń, a dobry 
humor dopisywał wszystkim do sa-
mego końca.

Jadwiga Ważna

W związku z tym rozpoczynamy akcję zbierania pla-
stikowych nakrętek, a pieniądze uzyskane ze sprzeda-
ży przekażemy na kosztowne leczenie bardzo chorego 
Antosia. Zbieramy nakrętki plastikowe po: napojach 
do picia, chemii   gospodarczej (szampony, dezodo-
ranty itp.), nakrętki po kawie. Pomóżmy! Wystarczy 
tak niewiele… Sylwia Pietrucha

Zbieramy 
plastikowe 
nakrętki dla 
Antosia!
Antoś urodził się jako wcześniak 
w 23 tygodniu ciąży. Przez prawie 7 miesięcy 
przebywał w szpitalu, gdzie personel 
medyczny walczył o jego życie. 
Obecnie jest pod opieką wielu specjalistów.

Wyjazd pełen wrażeń
Piękny południowoeuropejski kraj z dostępem do Morza 
Adriatyckiego. Wspaniałe krajobrazy oraz piękne plaże czynią 
z Albanii wymarzony kierunek wakacyjnych wyjazdów. 
Wybrzeże morskie ciągnie się na niemal 370 kilometrów.

Zimną krwią wykazał się pracownik oddziału Michał 
Hek. Natychmiast ocenił sytuację i podjął akcję resu-
scytacji kolegi z pracy. I to w momencie, kiedy wraz 
z zatrzymaniem krążenia nie było już oznak życia. 
Podjęta przez Michała akcja ratownicza okazała się 
złotymi minutami ratującymi życie kolegi.

Michał został przez fi rmę przeszkolony z udziela-
nia pierwszej pomocy. Jak widać skutecznie. Prezes 
GK Specjał docenił postawę pracownika przyznając 
mu nagrodę.

Marian Działa 

Wzorowa 
postawa 
ratująca życie
W dniu 5 września w godzinach wieczornych jeden 
z pracowników oddziału Specjał Tomaszów Lubelski 
stracił na terenie fi rmy przytomność.  
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Dla najmłodszych został zorganizowany kon-
kurs plastyczny zatytułowany „Moje wakacje”. 
Konkurs dedykowany dzieciom pracowni-
ków wszystkich spółek GK Specjał. Techni-
ka wykonywania prac dowolna. Pula nagród 
w konkursie wynosi 1500 zł. Co więcej, dla 
każdego uczestnika przewidziano upominek 
Z kolei dla dorosłych pod tym samym hasłem 
zorganizowany został konkurs fotografi czny. 
W nim pula nagród wyniosła 1000 zł. 

Prace konkursowe zbierane przez Dyrek-
torów/Kierowników Działów/Oddziałów lub  
wysyłane pocztą bądź składane osobiście 
w Biurze Zarządu. Wkrótce rozstrzygnię-
cie konkursów. 

Informacji na temat konkursów udziela:
Biuro Zarządu Specjał : tel. (17)85 97 141 
Jadwiga Ważna , tel. 885 500 027, 
e-mail: jadwiga.wazna@specjal.com.pl

Jadwiga Ważna 

Konkursy dla pracowników i ich dzieci
GK Specjał organizuje konkursy dla pracowników i ich pociech. Najlepsze prace zostaną nagrodzone wspaniałymi nagrodami

Składniki:
• 1 Puszka pomidory krojone
• 2 Szklanki Makaron Pióra 
• 2 Sztuki pierś kurczaka
• 6 Plastrów Szynka szwarcwaldzka
• 40 Gramów Ser żółty w kawałku
• 0.3 Szklanki bulion warzywny
• 1 Sztuka cebula
• 1 Łyżka Masło klarowane
• 1 Łyżeczka Posiekana natka pietruszki
• 1 Szczypta cukier
• 1 Szczypta sól, pieprz
• 2 Łyżki oliwa

Przygotowanie:
• Ser pokroić na kawałek o dłu-

gości ciut krótszej niż mięso, 
a o grubości około 8mm.

• Piersi naciąć, do środka wło-
żyć kawałek sera, natrzeć solą 
oraz pieprzem, a następnie za-
winąć plastrami szynki.

• Na patelni rozgrzać oliwę i podsmażyć 
mięso, około 3-4 minuty z każdej stro-
ny. Podsmażone mięso odłożyć na talerz 
i szczelnie zawinąć w folię.

• Na tą samą patelnię dodać ma-
sło oraz drobno pokrojoną cebulę 
i podsmażyć chwilę. Dodać po-
midory, wlać bulion i smażyć na 
małym ogniu około 10 minut, aż 

sos lekko zgęstnieje.
• Sos doprawić solą, pieprzem, natką 

pietruszki oraz cukrem. Do sosu wło-
żyć mięso, zakryć i dusić około 5 minut. 
Podawać z makaronem.

Przepisy kulinarne 

Składniki 
• 150 g. Choco Kulki 
• 1.5 Łyżki Kakao 
• 3 Łyżeczki sok po-

marańczowy 
• 8 Łyżek dżem wi-

śniowy niskosłodzony 
• 1 Łyżka masła
• 500 g. Twarogu
• 250 g. Serek mascarpone
• 60 g. Budyń śmietankowy z cukrem
• 1 Szt. Cukier wanilinowy
• 1 Szt. Jaja L

Przygotowanie:
• Przygotować foremkę na 12 muffi  nów 

i wypełnić ją papilotkami. Piekarnik na-
grzać do 180 stopni.

• Choco kulki zmiksować w malakserze (lub 
roztłuc np. wałkiem). Dodać kakao De-
comorreno i roztopione masło. Dokład-
nie wymieszać (można ponownie użyć 
malaksera). Rozłożyć równomiernie do 
papilotek i delikatnie ugnieść łyżką.

• Zmielony twaróg, mascarpone, budyń, 
cukier, cukier wanilinowy oraz sok po-
marańczowy włożyć do miski i zmik-

sować na jednolitą masę. Dodać jajko 
i ponowie zmiksować do połączenia się 
składników.

• Papilotki wyłożyć równomiernie masą se-
rową. Wstawić do piekarnika i piec około 
15 minut do ścięcia się masy. Wyjąć z pie-
karnika i ostudzić.

• Dżem krótko zagotować w garnku, co 
chwilę mieszając. Przetrzeć przez sito. 
Gorącą polewę wylewać na minisernicz-
ki. Schłodzić w lodówce do zastygnięcia 
polewy. Do tych miniserniczków pasuje 
każdy dżem, więc po prostu wybierz swój 
ulubiony smak.

Katarzyna Jarosz

MINI SERNICZKI NA CZEKOLADOWYM SPODZIE 

PIERŚ Z KURCZAKA W SZYNCE DUSZONA W POMIDORACH
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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

  KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Rzeszów, Kędzierzyn Koźle, Szczecin, Tomaszów 
Lubelski, Kokotów, Krapkowice

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, Lublin, Gdańsk, Kłodzko, Kluczbork, Legnica

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,

  PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Miejsce pracy: Rzeszów, Rogoźnica, Sandomierz, Mielec, Kraków, 
Wrocław, Warszawa, Gdynia
Zadania:
– utrzymanie czystości pomieszczeń (korytarze, toalety itp.),

– praca od poniedziałku do piątku (godziny do ustalenia 

indywidualnie - w zależności od dostępności kandydata),

– dbanie o wysoką jakość świadczonej usługi.

Wymagania:
– motywacja do pracy,

– mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej Agencji Ochrony,

– zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

– regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie,

– stałe wsparcie Kierownika.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy:
– dofi nansowanie do leków do 400 zł co 6 miesięcy

– dofi nansowanie do okularów 350 zł raz w roku,

– dofi nansowanie dojazdów do pracy

– dofi nansowanie turnusu rehabilitacyjnego do kwoty 300 zł,

– pomoc w nagłych wypadkach,

– możliwość skorzystania do 75% dofi nansowania na zorganizowane 

przez Firmę wyjazdy zagraniczne,

– preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne oferowane przez 

GK Specjał.

  PORTIER DOZORCA
Miejsce pracy: Jasionka, Rogoźnica, Kraków, Lublin, Warszawa, 
Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Krapkowice, Poznań

Zadania:
– dozór na terenie obiektu,

– kontrola ruchu osobowego,

– przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,

– dbanie o wysoką jakość świadczonych usług,

– praca w trybie zmianowym (do ustalenia).

Wymagania:
– odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,

– dyspozycyjność, punktualność oraz wysoka kultura osobista,

– niekaralność (wymagane zaświadczenie),

– mile widziany orzeczony stopień niepełnosprawności.

Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej Agencji Ochrony,

– zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

– regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie oraz dodatki 

20% za pracę w godzinach nocnych,

– stałe wsparcie Kierownika.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności gwarantujemy:
– dofi nansowanie do leków do 400 zł co 6 miesięcy,

– dofi nansowanie do okularów 350 zł raz w roku,

– dofi nansowanie dojazdów do pracy,

– dofi nansowanie turnusu rehabilitacyjnego do kwoty 300 zł,

– pomoc w nagłych wypadkach,

– możliwość skorzystania do 75% dofi nansowania na zorganizowane 

przez Firmę wyjazdy zagraniczne,

– preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne oferowane przez 

GK Specjał.
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Lidia Kubiak
Pracuje w PSH Livio S.A. od 2007 roku, obecnie jako kierownik oddziału Poznań z sie-
dzibą w Lesznie. Jest pracownikiem bardzo zaangażowanym w rozwój fi rmy. Rzetelnie 
wykonuje swoje obowiązki i potrafi  motywować podległych pracowników do osiągania 
wyznaczonych celów. Dzieli się swoim doświadczeniem i optymizmem z pracownikami in-
nych oddziałów fi rmy Livio. Konsekwentnie realizuje wyznaczane zadania i strategię fi rmy 
oraz podejmuje nowe wyzwania. Z pewnością jest pracownikiem godnym naśladowania.

Arkadiusz Gąsławski
Brygadzista w magazynie w oddziale Warszawa. Oddany i solidny pracownik. Swoje obo-
wiązki wykonuje na najwyższym poziomie. Znajduje także czas na szkolenie i na pomoc 
nowo zatrudnionym magazynierom. Dla Arka nie ma rzeczy nie do zrealizowania. Na 
trudniejsze potrzebuje tylko więcej czasu. Dusza towarzystwa, z poczuciem humoru. Za-
palony sportowiec.

Sebastian Skrzypek
Dyrektor działu rozliczeń w Polskiej Sieci Handlowej Nasz Sklep S.A. Pracę rozpoczął 
w 2007 r. na stanowisku referenta ds. administracji. W trakcie swojej pracy zawodowej 
wykazywał się dużą konsekwencją, dobrymi wynikami, cennymi pomysłami usprawnia-
jącymi pracę fi rmy. Dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu rozwijał swoje kompe-
tencje obejmując w 2014 r stanowisko dyrektora działu rozliczeń. Jest wzorem do naśla-
dowania dla innych pracowników.

lu
dz

ie
 k

w
ar

ta
łu



W współpracy z Konica Minolta oferujemy 
rabaty na wdrożenie platformy Workplace 
HUB służącej do świadczenia usług IT w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. Work-
place HUB to innowacyjne podejście do IT. 
W urządzeniu przypominającym drukarkę 
została wbudowana „mini serwerownia” 
obejmująca elementy niezbędne do funk-
cjonowania nowoczesnej fi rmy, jak serwer, 
drukarka, skaner, sieć WIFI, a do tego narzę-
dzia zapewniające bezpieczeństwo IT takie 
jak system antywirusowy, fi rewall i oprogra-
mowanie do wykonywania kopii zapasowej. 
Wszystko to wzbogacone jest przez opro-
gramowanie biznesowe typu obieg doku-
mentów czy też system fi nansowo-księgowy.

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.

Pośredniczymy w sprzedaży usług teleko-
munikacyjnych dla fi rm oraz klientów indy-
widualnych. Przedsiębiorcom dedykujemy 
ofertę komórkową sieci Plus dla Firm oraz 
internet mobilny Plus dla Firm. Usługa sie-
ci komórkowej Plus z abonamentem od 10 
zł netto, to rozmowy i SMS/MMS bez limi-
tu oraz pakiet internetowy 6 GB/miesiąc.

Do klientów indywidualnych skierowana 
jest oferta sieci komórkowej Orange, z któ-
rej mogą skorzystać pracownicy przedsię-
biorstw 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 mobilnego sieci 
Orange dla klientów indywidualnych jest 
dostępna już od 8,61 zł brutto miesięcznie.

Dużą popularnością cieszy się sklep inter-
netowy www.sklep.specjalfi nanse.pl, gdzie 
sprzedajemy w bardzo atrakcyjnych cenach 
smartfony, urządzenia drukujące i laptopy.

Mamy też szeroką ofertę fi nansową tj. le-
asing oraz wszelkiego rodzaju kredyty, a tak-
że ubezpieczenia grupowe, indywidulane 
oraz komunikacyjne i majątkowe. Za po-
średnictwem Specjał Finanse można uzy-

skać rabaty na zakup samochodów osobo-
wych i dostawczych.

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

Sklepom tradycyjnym dedykujemy spe-
cjalną ofertę drzwi szklanych do regałów 
chłodniczych, która zapewnia oszczędno-

ści energii elektrycznej zasilającej urządze-
nia chłodnicze.

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

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse mie-
ści się przy ul. Boya – Żeleńskiego 5 w Rzeszowie, 
tel. 17 8 507 507, e-mail: biuro@specjalfi nanse.pl

 Radosław Kycia

Obniż koszty dzięki 
Specjał Finanse
Spółka Specjał Finanse specjalizuje się w dostarczaniu klientom 
rozwiązań obniżających koszty ich działalności.
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