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Inflacja nam nie straszna
Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem Grupy Kapitałowej Specjał

– Wkrótce dobiegnie końca rok 2019. Jak 
oceniłby Pan tegoroczne wyniki finanso-
we Grupy Kapitałowej Specjał?

– Na wyniki roku 2019 trzeba patrzeć 
z punktu widzenia przyjętego przed prawie 
rokiem trzyletniego planu naszego rozwoju 
do 2021 roku. I należy stwierdzić,że rozwi-
jamy się zgodnie z przyjętymi założeniami. 
To zaś oznacza, że tegoroczny wzrost sprze-
daży wyniesie około 30 proc. w stosunku do 
roku poprzedniego. Jednocześnie przyrost 
ilości sklepów franczyzowych zdecydowa-
nie wyprzedza przyjęte we wspomnianym 
planie założenia, bowiem można oczeki-
wać, że pod koniec roku będziemy mieli 
prawie 9 tys. placówek zrzeszonych w na-
szych sieciach franczyzowych. To zaś może 
oznaczać, że w perspektywie następnych 
dwóch lat możemy oczekiwać, że liczba 
ta przekroczy nawet 10,5 tysiąca sklepów.

– Jak na tym tle wygląda rentowność 
prowadzonej przez Specjał działalności?

– Rentowność utrzymuje się wciąż na 
bardzo przyzwoitym poziomie. I to zarów-
no w obrocie produktami FMCG, jak i w ca-
łej grupie kapitałowej. Uważam, że jest to 

spory sukces biorąc pod uwagę skalę in-
westycji, z jakimi mieliśmy do czynienia 
w roku bieżącym. Uruchomiliśmy przecież 
sześć nowych oddziałów, to zaś oznacza 
konieczność ponoszenia dużych nakładów 
finansowych, które naturalną koleją rzeczy 
obniżają zyskowność z całej działalności. 
Tym bardziej, iż nowe oddziały nie od razu 
stają się rentowne i w pierwszym okresie 
działalności bardziej generują koszty, niż 
zyski. Powodem do szczególnego zado-
wolenia może być natomiast fakt, że nie-
które z nowych oddziałów już powoli wy-
chodzą na plus.

– Mimo to w niektórych regionach kraju, 
przede wszystkim w Polsce północno-
-wschodniej wciąż brakuje dobrze funk-
cjonujących oddziałów Specjału?

– Przyznaję, że w województwach pod-
laskim i warmińsko-mazurskim ciągle nie 
mamy naszych oddziałów. Jednak przy 
doborze lokalizacji staramy się być bar-
dzo ostrożni i dokładnie przyglądamy się 
możliwościom zarówno lokalnego rynku, 
jak i szansom na pozyskanie na danym te-
renie takiej liczby klientów, którzy zapew-

nią przedsięwzięciu możliwość w miarę 
szybkiego osiągnięcia rentowności. Dla-
tego  nie staramy się otwierać oddziałów 
tylko dlatego, że na określonym terenie 
Specjału wciąż nie ma. Tym bardziej, że 
podejmowane przed paru laty próby uru-
chomienia oddziału na Podlasiu kończyły 
się niepowodzeniem. Co nie zmienia faktu, 
że we wspomnianym na początku planie 
trzyletnim zakładamy uruchomienie jesz-
cze kolejnych sześciu oddziałów. Trudno 
obecnie określić ich lokalizację, jednak 
przewiduję, że będą one spełniać warun-
ki, o których mówiłem powyżej.

– Sporo mówimy o rozwoju i inwesty-
cjach. Co natomiast w bieżącej działal-
ności uważa Pan za rzecz najistotniejszą?

– Należy sobie przede wszystkim uświa-
domić wagę interesu detalisty. I to zarów-
no tego luźno z nami współpracującego, 
jak i przede wszystkim związanego z nami 
umową franczyzową. Zapewnienie de-
taliście zysku z prowadzonej przez nie-
go działalności jest zarówno w interesie 
producenta, jak i dystrybutora. I to jest 
najważniejsze zadanie, które nakłada za-
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równo na producenta, czy dostawcę, jak 
i na hurtownika taki rodzaj współpracy, 
dzięki której wypracowane wspólnie za-
sady zapewnią detaliście rentowność. Nie 
może być wzajemnego stawiania się „pod 
murem” w negocjacjach, ale trzeba my-
śleć o tym, jak wspólnie działać na rzecz 
detalisty, a w konsekwencji i konsumen-
ta. Tak pojmowane szukanie wspólnego 
interesu wszystkich uczestników łańcu-
cha logistycznego wydaje mi się koniecz-
ne dla sprostania aktualnym wyzwaniom 
rynkowym. Prowadzi to jednocześnie do 
zacieśnienia współpracy Specjału z jego  
sieciami franczyzowymi, zaś oczekiwa-
nym aktualnie efektem ma być osiągnięcie 
poziomu 30 proc. zaopatrzenia sklepów 
z dystrybucji za pośrednictwem Specja-
łu. Temu zadaniu służyć ma także wciąż 
realizowana optymalizacja naszej oferty. 
Chcemy, aby byli w niej wszyscy najwięksi 
i najważniejsi producenci i dostawcy do-
starczający najlepiej rotujące produkty. Ta-
kie podejście będzie się opłacać wszystkim 
uczestnikom rynku dóbr szybko zbywal-
nych i może zapewnić konkurencyjność 
handlu tradycyjnego wobec tzw. nowo-
czesnych form dystrybucji, głównie dys-
kontów.

– Rynek pracy stał się bardzo trudny 
i wiele firm w procesach unowocześnia-
nia działalności widzi szanse na pora-
dzenie sobie z problemami z brakiem 
pracowników. Jak to wygląda w przy-
padku Specjału?

– Sporo inwestujemy w informatyzację 
firmy i systemy usprawniające jej funk-
cjonowanie. Już od kilku lat istnieje moż-
liwość składania zamówień za pośrednic-
twem platformy internetowej. Dysponu-
jemy oprogramowaniem ułatwiającym 
funkcjonowanie magazynów i transpor-
tu, a więc podstawowych części procesu 
logistycznego. Dzięki temu coraz konse-
kwentniej eliminujemy możliwości błędów 
podczas dostaw produktów z naszych ma-
gazynów. Tak więc pod względem informa-
tycznym sporo się w Specjale dzieje. Jeśli 
jednak ma Pan na myśli to, co robi wie-
lu producentów, a więc daleko posuniętą 

automatyzację procesów produkcyjnych, 
to w przypadku sprzedaży hurtowej, czy 
przede wszystkim detalicznej, np. za po-
średnictwem tzw. bezobsługowych  kas 
w sklepach, wprowadzenie takich rozwią-
zań w tradycyjnym handlu detalicznym 
na obecnym etapie wydaje mi się mało 
efektywne i generować będzie koszty nie-
współmierne w stosunku do ewentualnych 
korzyści. Nie zmienia to faktu, że bardzo 
uważnie przyglądamy się temu, co dzieje 
się na rynku, a także co robią nasi konku-
renci i jeżeli uznamy, że warto z pewnych 
rozwiązań skorzystać i przyniosą one nam 
lub naszym partnerom poprawę wyników, 
to wtedy bez wątpienia będziemy z nich 
korzystać. Zawsze zresztą uważnie obser-
wowaliśmy rynek szukając najlepszych 
wzorów  godnych naśladowania i niosą-
cych z sobą wymierne korzyści.

– Spowolnienie gospodarcze i rosnąca 
inflacja stają się faktem. Jak to może 
wpłynąć na funkcjonowanie Pana firmy?

– Nie dostrzegam w tym poważniejszego 
zagrożenia, a nawet powiem więcej: inflacja 
będzie dla nas korzystna. Wzrost cen nie 
musi oznaczać spadku rentowności,a wią-
że się z pojawieniem się na rynku większej 
ilości gotówki. I w tym widzę szansę dla 
takich przedsiębiorstw jak Grupa Specjał.

– Mówiąc o przyszłości i planach Specja-
łu sięgamy zazwyczaj po perspektywę 
trzyletnią. A gdyby miał Pan określić, 
czym będzie Specjał za lat 10 i więcej?

– Sądzę, że docelowo  Specjał stanie się 
zespołem centrów logistycznych zdolnych 
do obsługi bardzo szerokiego spektrum od-
biorców na terenie całego kraju. Taka for-
muła funkcjonowania zakłada stworzenie 
perfekcyjnie działającego systemu dostaw 
charakteryzującego się doskonałym rozezna-
niem potrzeb i oczekiwań klientów i możli-
wościami bardzo szybkiej ich realizacji. Bę-
dzie to więc forma usługi dla nowocześnie 
zorganizowanych sieci detalicznych,w tym 
franczyzowych, a także dla producentów 
i dostawców.

– Dziękuję bardzo za rozmowę
Witold Nartowski
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- Kiedy rozpoczęła się i jak rozwijała 
współpraca Wedla z GK Specjał i jak oce-
nia Pan obecną pozycję Specjału wśród 
Waszych partnerów handlowych? 

- Z firmą Specjał współpracujemy nie-
przerwanie od lat 90-tych, tj. od samego 
początku powstania rynku dystrybucyjnego 
w Polsce. Grupa dała się poznać jako bardzo 
ważny, lokalny partner biznesowy na Pod-
karpaciu a obecnie jest jednym z głównych 
dostawców naszych produktów i dostarcza 
je do wielu sklepów detalicznych zlokalizo-
wanych nie tylko na terenie całego kraju, ale 
również za granicą.

- Proszę w kilku słowach zaprezentować 
firmę i jej ofertę.

- Wedel należy do grupy 3 firm-liderów 
z kategorii czekoladowej, która posiada w su-
mie niemal 50-procentowy udział w rynku. 
Nasze produkty obecne są w ponad 60 kra-
jach na całym świecie. Od 1851 roku Wedel 
dostarcza konsumentom przyjemność pły-
nącą z doświadczania intensywnego, głębo-
kiego smaku czekolady i jest podziwiany za 
kunszt tworzenia produktów najwyższej ja-
kości. W naszym portfolio znajdują się m.in. 
takie słodycze jak Mieszanka Wedlowska, 
czekolady, ciastka, wafle, batony oraz Tor-
ciki Wedlowskie, a także żelki i cukierki. 
Nasz flagowy produkt – Ptasie Mleczko jest 
najchętniej wybieraną przez Polaków mar-
ką czekoladową. Od ubiegłego roku obecni 
jesteśmy również w kategorii lodów (różne 
formaty: na patyku, rożki oraz lody familij-
ne). Oferta produktowa firmy budowana jest 
tak, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby 
współczesnych konsumentów: z jednej stro-
ny obejmuje dobrze znane, kultowe słodycze, 
z drugiej natomiast jest odzwierciedleniem 
aktualnych trendów rynkowych. 

- Które elementy współpracy z taką firmą 
jak Specjał są dla Państwa szczególnie 
ważne i decydujące dla dalszego posze-
rzania kontaktów biznesowych? 

- Najistotniejsze, z naszego punktu widze-
nia, są zasięg dystrybucji oraz terminowość, 
jakie gwarantuje firma Specjał. Poprzez roz-
budowaną sieć oddziałów, rozlokowaną na 
terenie całego kraju, możliwe jest precyzyjne 
i szybkie realizowanie zadań biznesowych, 

takich jak budowa szerokiej dystrybucji na-
szej oferty, przede wszystkim nowości pro-
duktowych, a także realizacja aktywności 
promocyjnych. Zintegrowany system infor-
matyczny łączący wszystkie oddziały w sie-
ci ułatwia swobodny przepływ informacji. 
To niezwykle ważny aspekt, specyficzny dla 
branży FMCG, gdzie czas jest istotną zmien-
ną, decydującą o przewadze rynkowej. Dzię-
ki elastycznemu i indywidualnemu podej-
ściu Specjał dostosowuje ofertę zależnie od 
wielkości oraz możliwości magazynowania 
poszczególnych punktów sprzedaży, do któ-
rych dociera. Sprawnie działająca logistyka 
gwarantuje dostępność pełnej oferty naszych 
produktów dla konsumentów we właściwym 
czasie, miejscu i ilości od momentu urucho-
mienia sprzedaży.

- Jak układa się współpraca w zakresie 
wsparcia sprzedaży Waszych produktów 
i jakie elementy są w tych kwestiach naj-
ważniejsze?

- Zależy nam niezmiennie na możliwie 
jak najszerszej dostępności naszej oferty na 
rynku oraz dotarciu do finalnego odbiorcy 
– zarówno z samym produktem, jak i in-
formacjami o nim. W Wedlu dysponujemy 
jednym z najliczniejszych Działów Sprze-
daży w rynku. Jednak zagospodarowanie 
rezerw dystrybucyjnych w obecnym zakre-
sie nie byłoby możliwe bez partnera takie-
go jak firma Specjał. Dzięki współpracy 
z Działem Handlowym i Działem Sprze-
daży Specjału docieramy z naszą oferta do 
tych punktów detalicznych, które pozostają 
bez naszej bezpośredniej obsługi nie mają 
możliwości korzystania z naszych działań 
marketingowych. Aktywności wspierające 
sprzedaż naszych produktów są budowane 
w oparciu o całoroczne plany biznesowe, 
przygotowywane wspólnie na każdy kolej-
ny rok. Aktywnie wykorzystujemy narzę-
dzia marketingowe, jakie oferuje firma Spe-
cjał tworząc programy dedykowane różnym 
formatom sprzedażowym.

- Specjał wciąż poszerza liczbę placó-
wek handlowych, zarówno własnych, 
jak i przede wszystkim franczyzowych 
budując tym samym silny rynek handlu 
tradycyjnego. Co Pana zdaniem oznacza 

to dla Waszej współpracy i czy dzięki 
temu rynek tradycyjny sprosta obecnym 
wyzwaniom ze strony nowoczesnych ka-
nałów dystrybucji?

- Obserwujemy uważnie zmiany, jakie 
zachodzą na rynku handlu tradycyjnego. 
Przejawiają one w tendencji do zacieśniania 
współpracy w ramach struktur łączących 
wiele podmiotów, zarówno detalicznych, 
jak i hurtowych. Jest to naturalny proces, 
który stwarza możliwość szerszej współpra-
cy z producentami i dobrze, że firma Spe-
cjał korzysta z tej filozofii rozwoju. Budo-
wa silnych podmiotów, które będą w stanie 
przedstawić producentom jednolitą ofertę 
współpracy wpływa korzystnie na prowa-
dzenie biznesu, ponieważ umożliwia każdej 
ze stron realizację swoich celów.

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

- Święta Bożego Narodzenia nieroze-
rwalnie kojarzą się z przyjemnością pły-
nąca z dzielenia oraz delektowania się ulu-
bionymi smakołykami. Tegoroczna oferta 
wedlowskich produktów obejmuje zarów-
no propozycje dla dorosłych smakoszy, po-
szukujących połączeń czekolady ze smaka-
mi kojarzącymi się z tym okresem (takimi 
jak pomarańcz, żurawina czy piernik), i dla 
najmłodszych. Świąteczna oferta dla dzieci 
składa się z mlecznych tabliczek z dodatka-
mi w pomniejszonych formatach, a specjal-
nym rarytasem na ten czas będzie kalendarz 
adwentowy z 24 pralinkami Buźki Krów-
ki w dwóch smakach. Linia produktów na 
Święta będzie wyróżniać się atrakcyjnymi 
opakowaniami w formatach skłaniających 
do dzielenia się z innym. Nie mogło w niej 
również zabraknąć kultowych pianek Pta-
sie Mleczko w wersji dekorowanej oraz jego 
świątecznej odsłony w wariancie cynamo-
nowo-waniliowym. Bombonierki z Barył-
kami w 2 mixach smakowych oraz zestaw 
pralin Cofee Box sprawdzą się idealnie jako 
pomysł na elegancki upominek.

- Dziękuję za rozmowę.
Witold Nartowski

Liczą się zasięg 
i terminowość
Rozmowa z Maciejem Hermanem, CEO Wedel
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Chociaż radomski oddział Specjału 
działa dopiero od niespełna roku 
już może się pochwalić godnymi 
pozazdroszczenia wynikami. 
W ciągu kilkunastu miesięcy 
udało się nie tylko zbudować 
sprawnie funkcjonującą strukturę, 
ale i pozyskać grono wiernych 
klientów.

Poczynając od zera...
Oddział ruszył 1 stycznia bieżącego roku. 
Jak wspomina Marcin Chrobok, dyrektor 
oddziału, początki nie były łatwe. Zaczyna-
li od zera, ale dzięki determinacji zarówno 
pracowników, jak i dosyć szybko pozyska-
nych klientów sprzedaż rosła z miesiąca na 
miesiąc. - Rekordowy okazał się wrzesień, 
który zamknęliśmy sprzedażą rzędu 5 mi-
lionów złotych. A nie jest to nasze ostatnie 
słowo – wszystko wskazuje na to, że paź-
dziernik i listopad mogą okazać się jeszcze 
lepsze. Święta bowiem tuż, tuż – opowiada 
dyrektor Chrobok.

Oddział dysponuje powierzchnią magazy-
nową liczącą 3760 mkw., z której 580 mkw. 
to powierzchnia chłodnicza. Umożliwia ona 
zaoferowanie klientom także produktów 
nabiałowych. Kategoria ta stała się zresztą 
jedną z najważniejszych w ofercie handlowej 
Radomia. Po prawie 10 miesiącach funkcjo-
nowania zatrudnienie wzrosło do 38 osób, 
z których 7 to przedstawiciele handlowi. Od-
dział proponuje swoim klientom produkty 
122 wiodących w branży FMCG producen-
tów i dostawców. Obok wspomnianego już 
nabiału największym uznaniem odbiorców 
cieszą się soki i napoje, słodycze, produkty 

sypkie oraz alkohole. Te ostatnie trafiły do 
oferty w kwietniu tego roku.

Zapewnić konkurencyjność
Rynek radomski charakteryzuje się tym, że 
wyjątkowo mocno jest spenetrowany przez 
sieci placówek dyskontowych. Tak więc kon-
kurencja jest nie tylko mocna, ale i szale-
nie specyficzna. Aby jej sprostać radomski 
oddział Specjału przygotował liczącą blisko 
6 tysięcy pozycji asortymentowych ofertę. 
Tak szeroki i liczny wachlarz produktów 
wyraźnie zwiększa konkurencyjność na lo-
kalnym rynku. Tym bardziej, iż oferta ta 
jest stale modyfikowana, aby dostosować 
ją do zmieniających się często potrzeb od-
biorców. Warto w tym miejscu dodać to, iż 
w swoim portfolio oddział posiada również 
produkty marki ekonomicznej, które łączą 
w sobie niską cenę i wysoką jakość. To ko-
lejny element gotowości do konkurowania 
z sieciami dyskontowymi. - Zostało to za-
uważone i docenione przez naszych klientów, 

dla których takie narzędzie umożliwiające 
konkurowanie z sieciami wielkopowierzch-
niowymi jest niezwykle istotne – podkreśla 
Marcin Chrobok.

Liczą się ludzie
Oddział obsługuje klientów głównie na te-
renie samego Radomia oraz w promieniu 
60 kilometrów od miasta. Dyrektor Chro-
bok dodaje, że stałej obsłudze, oznaczają-
cej dostawy co najmniej raz w tygodniu, 
jest obecnie około 400 odbiorców. W 90 
proc. to indywidualne placówki handlowe, 
ale i sklepy działające w ramach sieci han-
dlowych, przede wszystkim sieci franczy-
zowych. Ważnymi partnerami są placówki 
zrzeszone w sieciach franczyzowych GK 
Specjał – 40 działających w sieciach spółki 
Nasz Sklep, 25 pod szyldem Livio i 3 placów-
ki Rabat. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że spora część klientów korzysta z hurtowni 
internetowej i za jej pomocą składa zamó-
wienia. Dystrybucja realizowana jest w ciągu 
24 godzin od momentu złożenia zamówie-
nia, zgodnie z trasami wywozu.

Marcin Chrobok podkreśla,że gdyby ktoś 
zapytał, co zadecydowało o sukcesie firmy 
Specjał w Radomiu, bez wahania wskazał-
by na wspaniały zespół ludzi i ich ciężką, 
codzienną pracę. - Zaangażowanie, wiedza 
oraz doświadczenie naszych pracowników są 
w tym momencie nie do przecenienia. Waż-
nym czynnikiem naszego sukcesu są także 
klienci, którzy obdarzyli nas zaufaniem i to 
u progu naszej działalności. Wierzę, że ich 
nie zawiedliśmy i jestem przekonany, że nie 
zawiedziemy także w przyszłości. - podsu-
mowuje Marcin Chrobok.

Witold Nartowski

Oddział Radom

Wzrost z miesiąca na miesiąc
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Zakończyła się XXII edycja Targów Biznes 
-Żywność- Medycyna-Auto Flota Rzeszów 
2019 r. Było to rekordowe wydarzenie. Tar-
gi odwiedziło 20 tysięcy zwiedzających, na 
których czekało 300 wystawców z całej Pol-
ski i z zagranicy. Organizatorem była GK 
Specjał oraz sieci franczyzowe: Nasz Sklep, 
Livio i Rabat Detal.

Tegoroczna edycja Targów ponownie od-
była się w obiekcie G2A Arena Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Jasionce, który jest 
obecnie najnowocześniejszym obiektem biz-
nesowym zlokalizowanym na terenie woje-
wództwa. Targi otworzył prezes GK Specjał 
Krzysztof Tokarz. Na ponad 16 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni wystawienniczej 
zaprezentowały się firmy z różnych branż, 
m.in.: FMCG, motoryzacyjnej, finansowej, 
medycznej, poligraficznej, ochrony mie-
nia, wyposażenia wnętrz sklepów, hurtow-
ni i magazynów.

O godzinie 11:00 uroczystą inaugurację 
z udziałem władz miasta i regionu popro-
wadził Zygmunt Chajzer. Pierwszy dzień 
Targów zakończył się uroczystą galą, pod-
czas której goście mogli bawić się m.in. na 
koncercie gwiazdy wieczoru – zespołu Golec 
U’Orkiestra. Dla klientów i odwiedzających 
Targi przygotowane zostały liczne atrakcje. 
Jedną z nich był koncert Sławomira, który 
odbył się drugiego dnia wydarzenia. 

Ogólnopolski Kongres 
Równocześnie z Targami odbył się Kongres: 
„Dokąd zmierza polski handel?”, który zgro-
madził ekspertów, liderów opinii oraz klu-
czowe postacie w polskim handlu, w tym 
przedstawicieli kierownictw największych 
koncernów i firm rynku FMCG. Kongres 
został zorganizowany przy współpracy pism 
branżowych: Wiadomości Handlowe, Han-
del, Hurt i Detal oraz firm analitycznych i ba-
dawczych: Centrum Monitorowania Rynku, 
GFK Polonia, Nielsen, PMR, PwC, a także 
Akademii Trade Marketingu.

Moderatorami byli redaktorzy najlepszych 
pism branżowych oraz eksperci firm analitycz-
nych i badawczych. Przez dwa dni odbywa-

ły się prezentacje, panele dyskusyjne, debaty 
poświęcone bieżącej sytuacji w handlu oraz 
trendom, nowym oczekiwaniom klientów 
i prognozowanym kierunkom rozwoju. W ra-
mach Kongresu odbyły się m.in. 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 do-

minacji dyskontów: oferta na półce głów-
nym narzędziem budowania przewagi 
konkurencyjnej

• Lokalizacja sprzedaży największych kate-
gorii spożywczych

• Obowiązkowy asortyment w sklepach ma-
łoformatowych - dzisiaj i jutro

Ważnym punktem programu były debaty:
• Przyszłość polskiego handlu – scenariusze 

i wyzwania – współorganizowana przez 
magazyn Wiadomości Handlowe, poru-
szająca szeroką tematykę m.in.: franczyz 
i sklepów małych formatów jako elemen-
tów przewagi polskiego handlu, budowa-
nia siły handlu w oparciu o współpracę 

300 wystawców
na rekordowych Targach Specjał
Ogólnopolski Kongres, loteria z nagrodami, występy gwiazd

Występ Golec uOrkiestra
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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 najważ-
niejszych kategorii w sklepach małofor-
matowych – współorganizowana przez 
magazyn Handel, podejmująca dyskusję 
na tematy związane z: zmianami regula-
cji prawnymi a wzrostem cen w niektó-
rych kategoriach, metod marketingowych 
wspierających sprzedaż w sklepach mało-
formatowych, znaczenia kanału małofor-
matowego dla wprowadzania nowych pro-
duktów, czy scenariuszy rozwoju kanału 
małoformatowego i jego miejsce w strate-
giach sprzedażowych producentów.

Drugiego dnia odbyła się Akademia Trade 
Marketingu współorganizowana przez pi-
smo Hurt i Detal. W ramach niej eksperci 
poprowadzili panele:
• Sklep i jego otoczenie. W jakim otoczeniu 

funkcjonuje Twój sklep? Czy rzeczywi-

ście sklep odpowiada na potrzeby miesz-
kańców?

• Wizualizacja placówki handlowej. Czy wi-
zualizacja Twojego sklepu zachęca klien-
tów 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. Budowa-
nie lojalności i zaufania. Co zrobić, aby 
klienci byli bardziej aktywni w zakupach, 
jak zwiększyć koszyk zakupowy? Zasady 
organizowania akcji promocyjnych. Co 
zrobić, aby klienci zawsze wracali do Two-
jego sklepu i byli bardziej lojalni? Zasady 
organizowania systemów lojalnościowych.

Kolejnym elementem był Kongres Mię-
sny, którego gośćmi i panelistami było kie-
rownictwo największych firm z tej branży. 

Czołowi przedstawiciele polskiego handlu
Na zaproszenie Organizatorów wydarzenia 
w debatach i panelach dyskusyjnych, wzięli 

udział przedstawiciele z najwyższego szcze-
bla organizacyjnego czołowych koncernów 
i firm rynku FMCG.W gronie zaproszonych 
do udziału w roli panelistów znaleźli się m.in.:
• Artur Czajka, Strategic Insight Manager, 

GFK
• Bartosz Bolecki, Retail Business Unit Di-

rector PMR
• Bogusław Kowalski, prezes Graal SA
• Daniel Zbroszczyk, Client Business Part-

ner Retailer Services, Nielsen
• Elżbieta Szarejko, ekspert, CMR
• Jan Sałata, dyrektor generalny, PSH Nasz 

Sklep S.A.
• Jarosław Frontczak, Market Analysis De-

partments Director, PMR
• Jarosław Jarecki, dyrektor sprzedaży rynku 

tradycyjnego, Unilever Polska Sp. Z o.o.
• Maciej Herman, CEO, Lotte Wedel Sp. 

z o.o.
• Marcin Skowron, wiceprezes, Zakłady 

Tłuszczowe “Bielmar” Sp. z o.o. 
• Marek Szybalski, prezes zarządu, Rabat 

Detal Sp. z o.o.
• Marian Zych, wiceprezes PSH Livio
• Michał Maksymiec, Retail Vertical Client 

Director, GFK

Laureaci odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP

Loteria Targomania Loteria Targomania

Otwarcie Targów

Gala Wieczorna

Licytacja prac na rzecz Fundacji Specjał

Targi
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• Michał Mrowiec, wiceprezes, Kompania 
Piwowarska 

• Mieszko Musiał, wiceprezes, Carlsberg 
Polska 

• Paweł Gurgul, prezes Hortex 
• Paweł Lipień, dyrektor ds. sieci, Grupa 

Żywiec
• Rafal Wróblewski, dyrektor ds rozwoju 

klientów 
• Rafał Głowacki, Dyrektor Zarządzają-

cy, Colian 
• Remigiusz Czernecki, wiceprezes zarzą-

du, dyrektor handlowy, Grupa Kapitało-
wa Specjał

• Robert Warda, szef grupy KAM, Unilever
• Robert Wawro, dyrektor generalny, Ma-

spex
• Sławomir Głodek, dyrektor sprzedaży kra-

jowej, Dr Gerard Sp. z o.o.
• Sławomir Jaszczyszyn, commercial direc-

tor, Maspex Food
• Szymon Mordasiewicz, Commercial Di-

rector, GFK
• Tomasz Wielgomas, wiceprezes, Dawto-

na Sp. z o.o. 
• Tomasz Wilkoń, wiceprezes zarządu Ra-

bat Detal Sp. z o.o.

Loteria TARGOMANIA
Podczas dwóch dni Targów odbywały się 
losowania nagród dla osób posiadających 
KUPONY LOTERYJNE. W sumie rozloso-
wano kilkadziesiąt nagród o łącznej kwocie 
ponad 30 tys. złotych. Wśród nich były tele-
wizory, tablety, laptopy, drony, smartwatch’e, 
rowery, sprzet sportowy czy zestawy nagród. 
Fundatorami wszystkich nagród byli Orga-
nizatorzy Targów.

Targi Medyczne
Jak co roku na Targi medyczne zapraszane 
są firmy, które zaprezentują między innymi 
oferty z zakresu medycyny naturalnej, pro-
fesjonalnych środków czystości i higieny, 
sprzętu i aparatury medycznej, mebli me-
dycznych, środków opatrunkowych, odzieży 
i obuwia medycznego. Centrum Medyczne 
Medyk sp. z.o.o. przygotowała cykl bezpłat-
nych prelekcji na temat profilaktyki zdro-
wia dla odwiedzających Targi. Dodatkowo 
odbyły się bezpłatne badania i konsultacje 
lekarskie ze specjalistami.

Złote Medale dla najlepszych
Podczas tegorocznych Targów Jury już po 
raz siódmy przyznało 30 medali trzydzie-
stu najwyżej ocenionym produktom wraz 
z certyfikatami i prawem do użytkowania 
logotypu konkursu na zwycięskich produk-
tach. W konkursie wzięło udział 104 produ-
centów z branży FMCG, kapituła konkursu 
oceniła w sumie 164 produkty w następują-
cych kryteriach:
1. Opakowanie, atrakcyjność wizualna/

funkcjonalność,
2. Atrakcyjność cenowa produktu,
3. Jakość/ocena organoleptyczna. 

Listę laureatów  podejemy w tabeli poniżej.

FIRMA PRODUKT 

BZK ALCO S.A. WÓDKA ADAM MICKIEWICZ 0,5L

CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O SOPLICA CYTRYNOWA Z PIGWĄ

DANONE SP. Z O.O. FANTASIA PREMIUM PŁYNNY KARMEL

DEGA S.A. SAŁATKA JARZYNOWA A’LA DOMOWA

DR GERARD SP. Z O.O. PRYNCYPALKI ORZECHOWE

FROSTA SP. Z O.O RYBA Z PIECA PO WŁOSKU 

GOLIARD SP. Z O.O. KLUSKI Z JAJ KURY ZIELONONÓŻKI 250G

HORTEX SP. Z O.O PRZETARTE ANANAS, KOKOS CHIA

KUPIEC SP. Z O.O WAFLE RYŻOWE Z BELGIJSKĄ CZEKOLADĄ DESEROWĄ

MARS POLSKA SPÓŁKA Z O.O. KARMA PEDIGREE RODEO

MCCORMICK POLSKA S.A. MUSZTARDA SAREPSKA 

MOSSO KEWPIE POLAND SP. Z O.O SOS MOSSO SEZAMOWY 

MV POLAND SP. Z.O.O. STUMBRAS PREMIUM ORGANIC

MWS SP. Z O.O. TYMBARK SOK POMARAŃCZOWY 100 %

NESTLE POLSKA S.A. KETCHUP ŁAGODNY WINIARY 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LASKOPOL KIEŁBASA SCHABOWA PIECZONA

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MLEKPOL” W GRAJEWIE SEREK MASCARPONE 

STRAUSS CAFE POLAND SP. Z O.O. KAWA MK CAFE PREMIUM

ŚNIEŻKA-INVEST SP. Z O.O. ŚLIWKA W CZEKOLADZIE

THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP. Z O.O. LAJKONIK WYPIEKARNIA BAJGLE

TOP FOOD SP. Z O.O. KARMA VIGO BOGATA W WOŁOWINĘ

UNILEVER POLSKA SP. Z O.O LIPTON MELISA Z WIŚNIĄ

UPFIELD POLSKA SP. Z O.O. FLORA PROACTIV 

VAN PUR S.A. ŁOMŻA PSZENICZNE 0,0 %

WINNICA ZBRODZICE NOBILE VERBUM WINO WALEK ZWEIGELT CZERWONE WYTRAWNE 2017

Z.T. BIELMAR SP. Z O.O. ŚNIADANIOWA ODPORNOŚĆ

Z.T. KRUSZWICA S.A. PASTA WARZYWNA WAWRZYNIEC 

ZAKŁAD MIĘSNY „CHABURA” SCHAB PIECZONY NA MAŚLE

ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ JAMAR SZCZEPANIAK SP.J PASSATA POMIDOROWA

ZBYSZKO COMPANY SP. Z O.O. VERONI ACTIV NATURAL ENERGY DRINK

od prawej Zbigniew Szymański, 
krajowy kierownik ds. klientów 
sieciowych, PepsiCo Polska, Jacek 
Marć, dyrektor Centralnego Działu 
Zakupów, GK Specjał
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Laureaci statuetek od władz miasta 
i regionu oraz Złotych Specjałów
Podsumowaniem pierwszego dnia targów 
była uroczysta gala wieczorna, podczas 
której wręczone zostały statuetki m.in. 
przez przedstawicieli władz samorządo-
wych w następujących kategoriach: Biz-
nes, Żywność, Medycyna, a także nagrody 
Złoty Specjał za Produkt Roku, Dynami-
ka Roku, Najlepsze Stoisko oraz Osobo-
wość Roku.

STATUETKI MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w kategorii BIZNES:
• TARGOWY LIDER BIZNES: Maspex 

Food Sp. z o.o. 
• PARTNER ROKU: Herbapol Lublin 

S.A.
• NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGO-

WA: Dobrowolscy Sp. z o.o.

STATUETKI PREZYDENTA MIASTA 
RZESZOWA w kategorii ŻYWNOŚĆ:
• TARGOWY LIDER ŻYWNOŚCI: Ho-

chland Polska Sp. z o.o.
• PARNTER ROKU: Centrum Rozliczeń 

Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
• NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGO-

WA: Prymat Sp. z o.o. 

STATUETKI WOJEWODY 
PODKARPACKIEGO w kategorii 
MEDYCYNA:
• TARGOWY LIDER MEDYCZNY: To-

ruńskie Zakłady Materiałów Opatrun-
kowych S.A.

• PARTNER ROKU: MUSTAF MEDI-
CAL S.C.

• NAJCIEKAWSZA OFERTA TARGO-
WA: Corrado Polska Sp. J.

STATUETKI ZŁOTY SPECJAŁ:
• PRODUKT ROKU: Dawtona Sp. z o.o., 

za Drugie śniadanie mus plus zboża

• DYNAMIKA SPRZEDAŻY: Wyborowa 
Pernod Ricard

• NAJLEPSZE STOISKO: PepsiCo Polska
• OSOBOWOŚĆ ROKU: Ewa Leniart, Wo-

jewoda Podkarpacki 

Podczas Gali Wieczornej zostały tak-
że wręczone odznaczenia państwowe 
od prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej pana Andrzeja Dudy. Pani woje-
woda podkarpacka Ewa Leniart, wrę-
czyła pracownikom GK SPECJAŁ złote, 
srebrne i brązowe medale za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obo-
wiązków służbowych, wynikające z pra-
cy zawodowej.

Lista odznaczonych pracowników:

Złote Medale:
• MAREK BYDŁOWSKI
• ROMAN CZARNY
• MARIAN DZIAŁA
• ANNA KŁECZEK
• MAREK NITECKI
• ANNA NOWAK-OMIATACZ
• ARTUR SIKORA
• PAWEŁ STAWIANY
• MARIAN ZYCH

Srebrne Medale: 
• AGNIESZKA CHORZĘPA
• ROBERT DRAK
• MACIEJ JAWORSKI
• MAGDALENA LEWICKA
• ARKADIUSZ PEŁKA
• KATARZYNA PIOTROWSKA
• ZBIGNIEW RAJCA
• MAŁGORZATA RYZNAR
• JANUSZ TRZYNA

Brązowe Medale:
• MARCIN MARTOWICZ
• KAMILA TARSA
• PIOTR WYDERKA

LICYTACJA PRAC ARTYSTÓW
Podczas gali wieczornej odbyła się licytacja, 
którą przeprowadził Zygmunt Chajzer. Pod 
młotek zostały przeznaczone 4 prace podaro-
wane przez wybitnych twórców, z której do-
chód w całości przekazany zostanie osobom 
niepełnosprawnym, dyskryminowanym, wy-
kluczonym, jak również ich rodzinom i oso-
bom znajdującym się w ciężkiej sytuacji ma-
terialnej. Licytacja cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Oto wylicytowane prace:
• ZDZISŁAW BEKSIŃSKI, BEZ TYTUŁU, 
• DIANA ŻARÓW, „ZOSTAW MNIE” 
• MIROSŁAW RUSINEK, „MODLITWA”
• ANDRZEJ KORZEC, „WIEŻA ZAMKU” 

Patroni i partnerzy
TARGI zostały objęte patronatem honoro-
wym przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi - Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 
Marszałka Województwa Podkarpackiego - 
Władysława Ortyla, Wojewodę Podkarpac-
kiego - Ewę Leniart oraz Prezydenta Miasta 
Rzeszowa - Tadeusza Ferenca.

PATRONI: Konsul Honorowy Ukrainy 
w Rzeszowie, Konsul Honorowy Republi-
ki Słowackiej w Rzeszowie, Wojewódzki 
Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno – Spożywczych, Pracodawcy Rze-
czypospolitej Polskiej, Podkarpacki Klub 
Biznesu. PATRONI MEDYCZNI: Centrum 
Medyczne Medyk, Okręgowa Izba Lekar-
ska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Podkar-
packi Oddział Wojewódzki w Rzeszowie, 
Medyczno-Społeczne-Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarsk, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie. PATRONI MEDIALNI: Po-
radnik Handlowca, TVP Rzeszów, Wia-
domości Handlowe, Hurt i Detal, Handel, 
Super Nowości. PARTNERZY TARGÓW: 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Maciej Czerwiński
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Występ zespołu 
Bachórzanie

od lewej: Grzegorz Mech ekspert GFK Polonia Warszawa, hab. 
inż. Mariusz Rudy, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład 
Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Instytut  Żywności 
i Żywienia URZ, Urszula Miazga, dyrektor marketingu,  Zakład 
Mięsny Smak Górno sp. z o.o. Anna Burak manager produktu ZM 
Dobrowolscy sp. z o.o., Mirosław Płodzień, kierownik sprzedaży 
Region Podkarpacie i Małopolska, Sokołów S.A., Grzegorz Kłęk, 
dyrektor sprzedaży ds. sieci detalicznych, Zakłady Mięsne Silesia 
S.A., Teresa Pietrzyk, dyrektor ds. zakupów PSH Nasz Sklep S.A.

Koncert zespołu 
Golec U’Orkiestra

Ucestnicy debaty Rola franczyzy 
w handlu tradycyjnym

Szkolenie Nestle Professjonal

Stoisko PSH Livio

Przecięcie wstęgi podczas uroczystej inauguracji targów

od prawej: Zbigniew Szymański, krajowy 
kierownik ds. klientów sieciowych, Pepsico, 
Tomasz Wielgomas, wiceprezes zarządu, 
Dawtona Sp. z o.o, Adam Szymczyk, wholesales 
manager, Wyborowa Pernod Ricard, Jerzy 
Bieniek, dyrektor biura inwestora, Urząd Miasta 
Rzeszowa, Ewa Leniart, Wojewoda
Podkarpacki, Władysław Ortyl, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Krzysztof 
Tokarz, prezes zarządu GK Specjał 

pierwszy od lewej Kamil Kraczkowski, Key 
Account Manager, MARS Polska Sp. z o.o., 
Jarosław Żytowicz Dyrektor Generalny 
KUPIEC Sp. z o.o., Paweł Salamon, regionalny 
kierownik sprzedaży, Hortex Sp. Z o.o. 

od prawej Władysław Ortyl Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart 

Wojewoda Podkarpacki, Krzyszto Tokarz 
Prezes Zarządu GK Specjał

Bezpłatne badania lekarskie

Laureaci Złotych Medali

Krzysztof Tokarz, prezes 
zarządu GK Specjał

Krzysztof Tokarz, prezes 
zarządu GK Specjał, 

Zygmunt Chajzer 

Jerzy Goc, Dyrektor Sprzedaży ds. 
Dystrybucji, Prymat Sp. z o.o.

od lewej: Krzysztof Tokarz, prezes zarządu, GK Specjał,
Marian Zych, wiceprezes PSH Livio, Tomasz Wilkoń, wiceprezes
zarządu Rabat Detal Sp. z o.o., Marcin Skowron, wiceprezes, 
Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Sp. z o.o., Paweł Lipień, dyrektor sieci 
detalicznych, Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o., Remigiusz 
Czernecki, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy, Grupa 
Kapitałowa Specjał Robert Warda, szef grupy KAM, Unilever, 
Barbara Mikusińska, ambasador, Handel

Arnold Łoszczyński, National Convenience 
Channel Manager, Nestle Polska S.A.

Uczestnicy debaty przyszłość 
polskiego handlu
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W spotkaniu biznesowym wzięło udział 
blisko 60 klientów i pracowników firmy. 
Podczas konferencji tradycyjnie laureatom 
programu wręczone zostały wyróżnienia. 
Przedstawiono producentów uczestniczą-
cych w katalogu oraz wskazano tych, którzy 
odnotowali najwyższą sprzedaż. Zaprezen-
towana została najnowsza oferta produk-
tów w ramach marki własnej. Wspomnia-
no o destynacjach konferencji, które odbędą 
się w przyszłym roku. Przypomniano także 
o aktualnie obowiązującym programie lojal-
nościowym – Konferencje dla Najlepszych 
I oraz omówiono jego zasady. W trakcie 
biznesowych dyskusji poruszono wiele waż-
nych tematów dotyczących bieżącej sytuacji 
w handlu w Polsce.

Podczas konferencji, która odbyła się 
w Specjał/o Gdańsk prezes zarządu Krzysz-
tof Tokarz mówił o planach na kolejne lata. 
Wśród kluczowych celów wymienił między 
innymi: wzrost ilości oddziałów, poszerzenie 
oferty asortymentowej, lepszą współpracę 
z producentami, obsługę dużych sklepów 
oraz uatrakcyjnienie ceny dla ostateczne-
go odbiorcy. Wspomniał również, że firma 
będzie dążyć do dalszego wzrostu obrotów 

i zwiększenia ilości sklepów. Podkreślał, że 
jest to możliwe dzięki bardzo dobrym wy-
nikom firmy oraz jej zasobom finansowym 
i kadrowym.

Karlskorona i Kalmar
Oprócz zdobywania wiedzy merytorycznej 
uczestnicy konferencji mieli możliwość zo-
baczenia wspaniałych miejsc - Karlskrony 
i archipelagu. W trakcie przejazdu przez 
miasto grupa zobaczyła m.in. rynek, dziel-
nicę małych drewnianych domków Björ-

kholmeni, Nabrzeże Królewskie z widokiem 
na założony w XVII w. port wojenny. Cie-
kawym punktem programu było również 
Muzeum Morskie, czyli Muzeum Marynar-
ki Wojennej – jedna z największych atrak-
cji Karlskrony. Z kolei w Kalmarze grupa 
zwiedziła renesansowy Zamek Kalmarski, 
który położony jest na wyspie i otoczo-
ny wałami oraz bastionami. Była również 
okazja do przejazdu przez 6-kilometrowy 
Most Olandzki.

Patrycja Wilczyńska

Niebawem kolejna daleka i egzotyczna konferencja sprzedażowa 
Grupy Kapitałowej Specjał. Już 8 grudnia grupa laureatów wyruszy 
w podróż do Kapsztadu, który wybraliśmy jako kolejną destynację. 
Tymczasem pod nazwą Konferencje dla Najlepszych realizowany 
jest obecny program lojalnościowy.

Program dedykowany jest sklepom detalicznym i obowiązuje 
od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.. Na zgłoszone sklepy zostaną na-
łożone targety zakupowe. Wykorzystując zebrane budżety można 
przeznaczyć je na uczestnictwo w dowolnych konferencjach. In-
formację na temat zgromadzonych środków klienci mogą uzyskać 

u obsługujących ich przedstawicieli handlowych. Nagrodami pro-
gramu jest uczestnictwo w wybranych konferencjach.

Propozycja wyjazdów konferencyjnych na 2020/2021:
• Włochy - wartość konferencji 3500 zł netto - marzec 2020
• Izrael - wartość konferencji 3800 zł netto - czerwiec 2020
• Amsterdam - wartość konferencji 1700 zł netto - wrzesień 2020, 

weekend
• Indie - wartość konferencji 7800 zł netto – styczeń 2021

Patrycja Wilczyńska 

od prawej: Zbigniew Szymański, krajowy 
kierownik ds. klientów sieciowych, Pepsico, 
Tomasz Wielgomas, wiceprezes zarządu, 
Dawtona Sp. z o.o, Adam Szymczyk, wholesales 
manager, Wyborowa Pernod Ricard, Jerzy 
Bieniek, dyrektor biura inwestora, Urząd Miasta 
Rzeszowa, Ewa Leniart, Wojewoda
Podkarpacki, Władysław Ortyl, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Krzysztof 
Tokarz, prezes zarządu GK Specjał 

Nowy program lojalnościowy – Konferencje dla Najlepszych 1

Konferencja sprzedażowa w Szwecji
W dniach 26-29 września odbyła się kolejna konferencja Grupy Kapitałowej Specjał zorganizowana dla laureatów 
programu lojalnościowego. Konferencja rozpoczęła się od zbiórki i wyjazdu z Rzeszowa, skąd grupa zmierzała 
w kierunku Gdyni. Tam na uczestników czekał prom wypływający do Szwecji.
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WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
WRZESIEŃ 2019

W materiale Wiadomości Handlowych 
podano, że Grupa Kapitałowa Specjał po 
przejęciu spółki dystrybucyjnej Arjago z Ka-
lisza, stała się franczyzodawcą sieci Sami 
Swoi liczącą ponad 100 sklepów. Jak zapo-
wiedział Krzysztof Tokarz, prezes GK Spe-
cjał sieć stu kilkudziesięciu placówek wejdzie 
w skład spółki Livio. Jak czy-

tamy w materiale wraz z przejęciem spółki 
Arjago, rzeszowski dystrybutor został się 
także właścicielem centrum dystrybucyj-
nego. W nowym oddziale wdrożone zostały 
procedury i zasady pracy zgodne ze standar-
dami GK Specjał. Jak podkreślił w tekście 
Krzysztof Tokarz większość pracowników 
przyjęła propozycje nowego właściciela do-
tyczące zatrudnienia i warunków finanso-

wych, a także nasze wyższe wymagania 
dotyczące standardów pracy.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
PAŹDZIERNIK 2019

W magazynie Wiadomości Han-
dlowe ukazał się artykuł poświęcony 
przejęciom i planom rozwoju Gru-
py Kapitałowej Specjał na 2020 rok. 
Jak czytamy w materiale po tego-
rocznych dużych przejęciach, Grupa 

Kapitałowa Specjał zapowiada następne 
akwizycje i fuzje na 2020 rok. W toku są 
rozmowy z potencjalnymi partnerami. 
W artykule zawarto także wypowiedź pre-
zesa zarządu Grupy Kapitałowej Specjał, 
który powiedział, że firma dokonała już 
w tym roku dwóch dużych przejęć, a także 
jest w trakcie budowania siedmiu nowych 
oddziałów w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Radomiu, Lublinie, Zielonej Górze, Śremie, 
Krapkowicach oraz Szczecinie. Wszystkie te 
oddziały są teraz dostosowywane do stan-
dardów i procedur obowiązujących w GK 
Specjał. Taki proces wymaga sporego nakła-
du sił i jest sporym obciążeniem organiza-
cyjnym. Dlatego mówiąc o nowych prze-
jęciach, mam na myśli raczej rok przyszły, 
czy też lata następne, żeby najpierw uporać 
się z tym, czym już dysponujemy.

PULS BIZNESU – PAŹDZIERNIK 2019
W magazynie Puls Biznesu opubliko-

wano materiał dotyczący rozwoju Gru-
py Kapitałowej Specjał, w kontekście ryn-
ku zdominowanego przez zagraniczne 
sieci handlowe. Jak napisano w materiale 
rzeszowska Grupa Kapitałowa Specjał— 
stopniowo zwiększają skalę. Główna fir-
ma w grupie, czyli PPHU Specjał, w ubie-
głym roku miała 1,2 mld zł przychodów, 
o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Na 
poziomie całej grupy przychody sięgnęły 
niespełna 1,7 mld zł. W materiale umiesz-
czono również wypowiedź prezesa, który 
zapowiedział, że w tym roku firma zbliży się 
do bariery 2 mld zł. Zacytowano również 
jego wypowiedź- obecnie w trzech sieciach 
franczyzowych, które obsługujemy, działa 
8,6 tys. sklepów, a do końca roku ma być 
ich 9 tys. W perspektywie dwóch najbliż-
szych lat celem jest przekroczenie liczby 
10,5 tys. sklepów franczyzowych. W ma-

teriale podano również wielkość poszcze-
gólnych sieci franczyzowych - najwięcej 
placówek działa pod szyldem Nasz Sklep 
— jest ich prawie 4 tys. W sieci Livio dzia-
ła 2,6 tys. sklepów, a Rabat — prawie 2 tys. 
Trzecia sieć wchodzi w skład grupy Specjał 
od ubiegłego roku. W momencie przejęcia 
liczyła 1,1 tys. placówek.

HURT I DETAL – LISTOPAD 2019
W internetowym wydaniu magazynu 

Hurt i Detal zamieszczono relację z XXII 
edycji Targów Biznes -Żywność- Medycy-
na-Auto Flota Rzeszów 2019. Tegorocz-
na edycja Targów ponownie odbyła się 
w obiekcie G2A Arena Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce, który jest obec-
nie najnowocześniejszym obiektem bizne-
sowym zlokalizowanym na terenie woje-
wództwa. Targi po raz 22 otworzył prezes 
GK Specjał Krzysztof Tokarz. Na ponad 16 
tys. metrów kwadratowych powierzchni 
wystawienniczej zaprezentowały się firmy 
z różnych branż, m.in.: FMCG, motoryza-
cyjnej, finansowej, medycznej, poligraficz-
nej, ochrony mienia, wyposażenia wnętrz 
sklepów, hurtowni i magazynów. Podczas 
dwóch dni Targów odbywały się losowania 
nagród dla osób posiadających KUPONY 
LOTERYJNE. W sumie rozlosowano kil-
kadziesiąt nagród o łącznej kwocie ponad 
30 tys. złotych. Podczas Gali Wieczornej 
zostały także wręczone odznaczenia pań-
stwowe od prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej pana Andrzeja Dudy.

TVP RZESZÓW – LISTOPAD 2019
W internetowym serwisie TVP Rzeszów 

zamieszczono relację z wydarzenia. W Cen-
trum Kongresowym G2A Arena w Jasion-
ce rozpoczęły się dwudniowe Międzyna-
rodowe Targi Biznes-Żywność-Medycy-
na-Auto Flota. To jedna z największych 
imprez wystawienniczo-handlowych w po-
łudniowo-wschodniej Polsce. 22. edycja 
Targów Biznes-Żywność-Medycyna-Auto 
Flota przyciągnęła do Jasionki ponad 300 
wystawców. Dominuje branża spożywcza 
z polskim kapitałem. Pierwszego dnia im-
prezę odwiedziło tysiące osób. To przede 
wszystkim właściciele sklepów, przedstawi-
ciele dużych grup zakupowych, oraz klien-
ci indywidualni. Ważną częścią targów są 
prezentacje i debaty poświęcone kierun-
kom rozwoju i zagrożeniom dla polskiego 
handlu. Krzysztof Tokarz, prezes zarządu 
Grupy Kapitałowej Specjał podczas wywia-
du dla telewizji powiedział, że zagrożeniem 
na pewno jest to, że te duże sieci handlo-
we mają ogromy kapitał, w związku z tym 
dysponując takim kapitałem mogą dużo 
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inwestować, niekoniecznie muszą mieć od 
razu zysk. Natomiast nasze rodzime sieci 
niestety ten zysk muszą mieć, bo inaczej 
nie przeżyją.

PORADNIK HANDLOWCA – 
PAŹDZIERNIK 2019

W magazynie branżowym Poradnik Han-
dlowca zamieszczono zapowiedź XXII edy-
cji Targów Biznes -Żywność- Medycyna-
-Auto Flota Rzeszów 2019. Jak czytamy 
w materiale jedna z największych imprez 
wystawienniczo-handlowych w południo-
wo-wschodniej Polsce powraca jesienią 
z kolejną, już 22 odsłoną. Po sukcesie ze-
szłorocznej edycji, w tym roku organiza-
torzy spodziewają się około 300 wystaw-
ców. W G2A Arenie w Jasionce koło Rze-
szowa będzie można zobaczyć oferty dys-
trybutorów artykułów spożywczych, firm 
ubezpieczeniowych, banków, firm działa-
jących w branży turystycznej, hotelarskiej, 
informatycznej, telekomunikacyjnej, firm 
zajmujących się wyposażeniem i aranża-
cją wnętrz: sklepów, hurtowni, biur, lokali 
gastronomicznych. Od kilku edycji wśród 
wystawców są również dealerzy samocho-
dów dostawczych i osobowych. Obecność 
zagranicznych producentów nadaje wyda-
rzeniu międzynarodowy charakter i przy-
ciąga corocznie kilka tysięcy zwiedzających. 
Na wszystkich uczestników czekają także 
liczne promocje, degustacje, a także loso-
wania nagród. Wstęp na Targi jest bezpłat-
ny. W tekście podano również, że w drugi 
dzień Targów o godz. 12:00 odbędzie się 
koncert Sławomira.

BUSINESS INSIDER POLSKA – 
WRZESIEŃ 2019

Na łamach magazynu Business Insider 
Polska zamieszono relacje z panelu dysku-
syjnego Forbes „Siła polskiego handlu. Jak 
nowa technologia może uratować rodzinne 
sklepy?” na XXIX Forum Ekonomicznym 
w Krynicy z udziałem Krzysztofa Tokarza, 
prezesa Grupy Kapitałowej Specjał. W mate-
riale przytoczono wypowiedź prezesa - Ten 
rynek się stabilizuje, drastyczny spadek licz-
by sklepów został już zahamowany, ich wo-
lumen sprzedażowy nawet delikatnie rośnie. 
Małe sklepy się zmieniają, są coraz bardziej 
nowoczesne, to już nie handel tradycyjny, 
ale nowoczesny w wydaniu małego sklepu.

FAKT – PAŹDZIERNIK 2019
W internetowym wydaniu magazynu 

fakt zamieszczono relację z XXIX Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. W wypowiedzi 
dla Faktu, prezes Grupy Kapitałowej Spe-
cjał zapowiedział, że wkrótce narzędzie M/
platform trafi do kolejnych placówek han-

dlowych. – Sklepikarze, którzy korzystają 
z tego narzędzia są zadowoleni. Będziemy 
rekomendować jego wprowadzenie w po-
zostałych sklepach należących do naszej 
franczyzy, a jest ich 8,5 tysiąca.

HANDEL – PAŹDZIERNIK 2019
W magazynie Handel zamieszczono 

artykuł poświęcony sprzedaży owoców 
i warzyw, która staje się coraz trudniej-
sza w obliczu rosnących cen. W materiale 
wypowiada się Ryszard Puchała właściciel 
Delikatesów Premio. Zauważa on, że w wie-
lu sklepach stoiska owocowo-warzywne są 
modernizowane i rozbudowywane. Dodał 
również, że zdecydowanie wzrosły ceny wa-
rzyw i owoców, a to wypłynęło na bardziej 
przemyślane zakupy klientów.

 PORADNIK HANDLOWCA – 
PAŹDZIERNIK 2019

Na łamach Poradnika Handlowca za-
mieszczono zapowiedź Regionalnych Tar-
gów Rabat Detal. Jak czytamy w materia-
le druga tegoroczna edycja Targów Regio-
nalnych organizowana jest tym razem dla 
regionu południowy – zachód. Specjalnie 
przygotowane pakiety i oferty handlowe 
będą do dyspozycji uczestników, jak co roku 
w katalogu targowym. Obszerny katalog bę-
dzie dostępny na stoisku Rabat Detal oraz 
recepcji podczas meldunku.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
PAŹDZIERNIK 2019

Na łamach magazynu Wiadomości Han-
dlowe zamieszczono relację z Kongresu Al-
kohole i Napoje. W wydarzeniu wziął udział 
Jan Sałata, dyrektor generalny, PSH Nasz 
Sklep. Jan Sałata zauważył, że ceny owo-
ców są obecnie dużo wyższe niż w ostat-
nich latach. Dodawał również, ze skład-
nikiem wielu napojów jest cukier, a w tym 
przypadku nie spodziewamy się wysokich 
podwyżek cen.

WIADOMOŚCI HANDLOWE – 
PAŹDZIERNIK 2019

W magazynie opublikowano relację z de-
baty „Innowacje napędzają rynek, jak budo-
wać alkoholowe portfolio” z udziałem Ro-
berta Draka, dyrektora ds. rozwoju rynku 
Grupy Kapitałowej Specjał. Podczas debaty 
podkreślał on, ze jako dystrybutor obser-
wujemy rynek i śledzimy innowacje. Jego 
zdaniem obecnie największą innowacją 
są sklepy bez kas. Podkreślił również, że 
małe sklepy nadal utrzymują się na rynku, 
ale z czasem będą musiały dostosować się 
do potrzeb nowego klienta, a kierunek tutaj 
wyznaczają nowe technologie.

Patrycja Wilczyńska
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W oddziale Tomaszów, w Hrubieszo-
wie wspólnie z państwem Skrzypa 

otworzyliśmy Delikatesy Sezam. Sklep został 
powiększony i wyremontowany oraz zostały 
w nim wdrożone standardy sieci. Na uwa-
gę zasługują pyszne wypieki. które pocho-
dzą z należącej do właścicieli piekarni oraz 
wiejskie wędliny.

Z kolei w oddziale Lublin, w miejscowości 
Zagłoba z Krystianem Dudkiem otwo-

rzyliśmy Delikatesy Sezam. Sklep ten nale-
żał do naszej długoletniej klientki Grażyny 
Dudek, która prowadzi również Delikatesy 
Premium w naszej sieci. Obecnie przekazała 
sklep synowi i w nowym formacie przeszedł 
całkowity remodeling, z nowym ustawie-
niem sali sprzedaży oraz wymianą urządzeń.

Natomiast w miejscowości Grochowce, 
w oddziale Rzeszów, wspólnie z Mar-

cinem Mirowskim otworzyliśmy Delika-
tesy Sezam. Sklep powstał w nowo wybu-
dowanym obiekcie z dużym parkingiem 
dla klientów. Wdrożone zostały standardy 
wyposażenia oraz wizualizacja zewnętrzna 
dedykowane dla tego formatu. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje duże stoisko owocowo- 
warzywne.

W oddziale Kraków, w miejscowości 
Krzeszowice, w sklepie Agnieszki 

Kulawik zostały uruchomione Delikatesy 
Premium. Przeprowadzono remodeling pla-
cówki z zastosowaniem prawidłowego lay-
outu i wdrożeniem obowiązujących stan-
dardów wyposażenia. Domeną sklepu jest 
stoisko mięsno- wędliniarskie, którego eks-
pozycja i duży wybór asortymentu robią 
wrażenie, co w połączeniu z profesjonalną 
obsługą trafia w gusta klientów.

Na ul. Przewóz w Krakowie w placów-
ce Jana Sikory miało miejsce ponow-

ne otwarcie funkcjonujących Delikatesów 
Premium, które po czterech latach zostały 
powiększone. Obecnie powierzchnia sali 
sprzedaży to 320 mkw. Z racji powierzchni 
w sklepie stał się dostępny szerszy wybór 
asortymentu, a w szczególności produktów 
świeżych. Na stoisku mięsno -wędliniarskim 
można kupić pieczonego kurczaka, a sto-
isko piekarnicze prowadzi wypiek pieczywa.

W miejscowości Rudnik koło Myślenic 
z firmą Kosta uruchomiliśmy wspól-

nie kolejne trzecie już Delikatesy Premium. 
Sklep przeszedł remont zarówno wewnątrz 
sklepu, gdzie zastosowaliśmy nowe ustawie-
nie sali sprzedaży , jak i na zewnątrz, gdzie 
została wdrożona nowa wizualizacja. Właści-
ciel postawił na szeroki wybór asortymentu 
zarówno suchego, jak i kategorii świeżych.

Natomiast w pięknej miejscowości Mszal-
nica koło Nowego Sącza ruszyły Deli-

katesy Premium państwa Leśniaków. Sklep 
został powiększony do 170 mkw., przez co 
można było zwiększyć ofertę w każdej z grup 
asortymentowych. Powiększone zostały rów-
nież wszystkie stoiska świeże, gdzie asorty-
ment został dopasowany do potrzeb klientów.

Kolejne otwarcie Delikatesów Premium 
miało miejsce w oddziale Gdańsk 

w miejscowości Kartuzy Jest to sklep pro-
wadzony przez państwo Ziegert. W sklepie 
zostały zastosowane standardy wyposażenia 
przypisane do formatu Premium, co spowo-
dowało unowocześnienie placówki. Wdro-
żone zostały również planogramy ułożenia 
asortymentu z podziałem na grupy asorty-
mentowe , co zdecydowanie polepszyło pre-
zentację i czytelność produktów.

W oddziale Wrocław otwarcie mia-
ło miejsce w Bystrzycy Kłodzkiej 

u państwa Bąk. W sklepie zostały wdro-
żone standardy wyposażenia stosownie do 
dedykowanego formatu, co w połączeniu 
z prawidłową ekspozycją ułożenia asorty-
mentu zdecydowanie poprawiło prezentację 
dostępnych produktów. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze ułożenie, sklep zmienił całko-
wicie swój wcześniejszy wygląd.

Wszystkim hucznym otwarciom towarzy-
szyły liczne promocje, degustacje i konkursy. 
W sklepach zorganizowano również szkole-
nia z zarządzania ladą mięsno-wędliniarską.

Kamila Tarsa

Coraz więcej Delikatesów Premium i Sezam
Trwająca do końca października piękna pogoda sprzyjała otwarciom wielu sklepów franczyzowych. 
Franczyzobiorcy chętnie dokonują zmian w swoich placówkach, które stają się przyjazne dla kupujących.
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Wyróżnienie 
Orły Handlu 
2019
Jeden ze sklepów 
w oddziale Livio 
Dolny Śląsk 
został doceniony 
przez klientów i otrzymał dyplom 
laureata konkursu „Orły Handlu” . 
Wyróżnienie dotyczy sklepu Ewy 
Lejczak Komal ze Strzelina.

Orły Handlu to prestiżowa nagroda, którą 
mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. 
W tym konkursie kapitułą są klienci ocenia-
jący firmy na forach internetowych, stro-
nach www i portalach społecznościowych. 
Co za tym idzie ich werdykt jest najlepszym 
potwierdzeniem profesjonalizmu wykony-
wanych usług. Do grona Orłów mogą wejść 
tylko firmy otrzymujący naprawdę najwyż-
sze oceny. Mariusz Michalczyk

Sklep ten działa w formacie Livio Top Pre-
mium, a jego samoobsługowa powierzch-
nia to 170 mkw. Sklep ten wyróżnia się 

szerokim asortymentem produktów świe-
żych, a na szczególną uwagę zasługuje sto-
isko mięsno – wędliniarskie, którego róż-
norodność pozwala spełnić oczekiwania 
klientów. Dodatkowo w sierpniu zostały 
tu wspólnie z siecią wdrożone planogramy, 
które zapewniają odpowiednie ułożenie 
i umiejscowienie poszczególnych produk-
tów. Wprowadzono również zmiany w eks-
pozycji warzyw i owoców z dotychczasowej 
formy regałowej na „wyspę”, co pozwoliło 
lepiej wyeksponować bogaty asortyment.

Mariusz Michalczyk

Rozwój oddziału Livio w Kielcach
Oddział Livio Kielce liczy obecnie 176 placówek. W lipcu i sierpniu do 
tego oddziału dołączyło kolejnych 7 sklepów w tym Delikatesy Alfa 
z miejscowości Sztombergi. 

Sklep jest zlokalizowany w centrum miasta, 
na dużej, nowej powierzchni tuż obok po-
przedniego działającego tu sklepu. Niewiel-
ka odległość umożliwiła właścicielowi szyb-
kie i wygodne przeniesienie działalności .

Sklep jest bardzo dobrze zaopatrzony. Na 
uwagę zasługuje segment śniadaniowy : hot 
dogi, świeże kanapki oraz kawa i inne go-
rące napoje. Bardzo dobra lokalizacja oraz 
fakt, iż w pobliżu znajduje się szkoła po-
wodują, że ta dodatkowa oferta cieszy się 
dużym powodzeniem . W dniu otwarcia 
przygotowano liczne promocje i degustacje.

Mariusz Michalczyk

Livio Market w Nysie 
w nowej odsłonie 
W Nysie na początku sierpnia został otwarty w formacie  Livio  Market 
sklep samoobsługowy o powierzchni 90 mkw. 
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Program Targów został tak zorganizowany, 
by zachęcić do udziału w tym wydarzeniu 
zarówno indywidualnych zwiedzających, 
jak i profesjonalistów z branży medycznej, 
farmaceutycznej i kosmetycznej. Zaprezen-
towano wysokiej jakości produkty, które cie-
szyły się dużym zainteresowaniem ze strony 
osób i firm odwiedzających stoiska targowe.

Jak co roku nagrodzone zostały firmy, 
które odgrywały znaczącą rolę zarówno 
w sposobie prezentacji produktów, jak i go-
towości do wzajemnej współpracy.

Nagrody, Statuetki Wojewody 
Podkarpackiego zostały przyznane:
• Targowy Lider Medyczny - 

Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych S.A.

• Partner Roku - Mustaf Medical S.C.
• Najciekawsza Oferta Targowa - 

Corrado Polska Sp. J.

Podczas Targów odbyły się konferencje 
zorganizowane przez Podkarpacką Okrę-
gową Izbę Aptekarską i Centrum Medycz-

ne Medyk dla farmaceutów i pielęgniarek 
oraz dla młodzieży szkół medycznych. Pro-
wadzący konferencje podzielili się wiedzą 
i doświadczeniem, zaprezentowali aktualne 
zagadnienia w medycynie, a w szczególno-
ści w tematyce 

E-medycyna i E- zdrowie. Wszystko to 
złożyło się na atrakcyjność i profesjonalizm 
konferencji. 

Natomiast lekarze i personel Centrum 
Medycznego Medyk zorganizowali dla in-
dywidualnych pacjentów szereg bezpłatnych 
badań i konsultacji lekarskich. 

Dziękujemy wystawcom za udział, za pro-
fesjonalnie przygotowane stoisk, za ciekawą 
ofertę. Odwiedzającym dziękujemy za dużą 
frekwencję. 

Zapraszamy w przyszłym roku !!!
Jolanta Darłak

Targi Medyczne Rzeszów 2019

W ramach XXII Targów Biznes Żywność Medycyna Autoflota Rzeszów 
2019 w dniach 6-7 listopada odbyły się kolejne Targi Medyczne, których 
patronem były Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Podkarpacka 
Okręgowa Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
w Rzeszowie oraz Podkarpacki Oddział NFZ.

Podczas spotkań jesiennych 
w 2019 dotrzemy zasięgiem do 
ponad 1000 gości z całej Polski. 
Dołożymy pełni starań, aby spo-
tkania biznesowo-integracyjne 
były przygotowane na najwyż-
szym poziomie, a ich atrakcyj-
ność wzrosła w stosunku do roku 
ubiegłego. Specjalnie przygoto-
wany katalog targowy zawierać 
będzie niesamowicie korzystne 
oferty, ceny promocje oraz pa-

kiety zakupowe. Targi to okazja 
do zakupów, nawiązywania kon-
taktów z dostawcami i producen-
tami. Targi sieci Rabat Detal ofe-
rują wiele możliwości w zakre-
sie realizowania celów, o czym 
świadczy rosnąca ilość uczestni-
ków każdego roku. Sieć liczy już 
ponad 1980 sklepów na terenie 
całej Polski i dynamicznie posze-
rza obszar swojej działalności.

Aleksandra Makowska 

Bieżący rok sprzyjał nowym 
otwarciom i remodelingowi 
sklepów. Potwierdza to słusz-
ność przyjętego modelu bizneso-
wy i logiki rozwojowej. Do końca 
roku sieć planuje osiągnąć licz-
bę 2000 sklepów na terenie całej 
Polski. Jesteśmy na to przygo-
towani personalnie i systemo-
wo. W kolejnym roku planujemy 
kontynuować strategię rozwojo-
wą z koncentracją na wzroście 
w bazowych regionach Polski. 

Sieć istnieje na rynku już od 
ponad 22 lat i reprezentuje wy-
łącznie polski kapitał. Oferujemy 
szerokie wsparcie franczyzowe, 
które jest dla naszych sklepów 

kluczowe dla ich rozwoju, a tym 
samym w konkurowaniu z inny-
mi detalistami. Jednocześnie nie 
rezygnujemy z  jakości i możliwo-
ści, które dotychczas były ofero-
wane naszym franczyzobiorcom.

Dynamika rozwoju sieci 
w październiku sięgnęła prawie 
70 proc. Ilość sklepów z 1300 pla-
cówek na początku roku sięgnęła 
obecnie prawie 2000.

Rabat Detal liczniejszy 
z miesiąca na miesiąc
Rok 2019 jest dla Rabatu Detal czasem dynamicznej 
ekspansji i rozwoju. W połowie roku, dzięki działaniom 
strategicznym i  handlowym popartych mocną 
informacją branżową oraz pr-owską,  sieć uzyskała 
zasięg ogólnopolski. 

Targi Rabat Detal 
po raz kolejny
Nasze targi to spotkania z kluczowymi kontra-
hentami, dystrybutorami oraz franczyzobiorcami 
naszej sieci o wyjątkowym zasięgu lokalnym. 
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Coraz więcej klientów
W zakresie utrzymania czystości od wielu 
lat współpracujemy z jedną z największych 
lubelskich uczelni wyższych. Obsługujemy 
także dealerów samochodów osobowych. 
Z powodzeniem  świadczymy usługi dozo-
ru mienia dla trzech spółdzielni mleczar-
skich z regionu lubelskiego, obsługujemy 
branże budowlaną zabezpieczając budowy 
dla największych firm branżowych w Lu-
blinie i regionie. Niemałym sukcesem była 
zrealizowana w latach 2016-2018 ochro-
na budowy Skende Shopping w Lublinie 
wraz z budową IKEA Lublin - byliśmy 
generalnym wykonawcą usług ochrony 
dla trzech firm realizujących tę budowę. 
Tym samym wnieśliśmy wkład w reali-
zację jednego z największych projektów 
budowlanych Lubelszczyzny.  Lubelski 
oddział ARMA realizuje zadania ochro-
ny również dla przetwórni owocowo-wa-
rzywnych, chłodni, mniejszych zakładów 
produkcyjnych z branży metalowej. Ostat-
nie nasze działania handlowe zakończy-
ły się pozyskaniem kilku strategicznych 
kontraktów w Lublinie i regionie, w tym  
jednego z większych w Lublinie produ-
centa z branży automotive oraz klienta 
z branży cukierniczej (producentów cia-
stek kruchych i słodyczy).

Kierunek nowoczesność
Wychodząc naprzeciw tendencjom 
w branży ochroniarskiej, a także potrze-
bom naszych klientów uzupełniliśmy 
w ostatnim czasie ofertę o możliwość 
monitorowania inwestycji budowlanych 
tylko i wyłącznie za pomocą systemów 
wizyjnych połączonych z usługą wideo 
weryfikacji. Ponad  2 lata temu, niema-
łym wysiłkiem działu handlowego w Lu-
blinie, jedna z największych firm budow-
lanych w Polsce zaufała nam i nawiąza-
ła z nami współpracę. Znaleźliśmy się 
w gronie czterech firm realizujących na 
terenie całej Polski usługi ochrony in-
westycji budowlanych. Następstwem tej 
umowy jest kontrakt na ochronę budo-
wy S17 na odcinku Kołbiel-Warszawa 
wraz z obwodnicą Kołbieli, realizowany 
częściowo w postaci technicznego zabez-
pieczenia mienia. W ofercie ARMA znaj-

dują się również inne  nowinki technicz-
ne w postaci możliwości monitorowania 
terenów budowy za pomocą bezobsługo-
wych wież mobilnych.

Podnosić kwalifikacje załogi
ARMA stawia również na rozwój i szko-
lenie pracowników. Dbamy również o ich 
bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo na-
szych klientów. Dzięki współpracy z jed-
nym z naszych partnerów stworzyliśmy 
indywidualne i dedykowane oferty obej-
mujące realizację usług ochrony uzupeł-
nione o doposażenie zakładów w defibry-
latory AED wraz ze szkoleniami z obsługi 
oraz pierwszej pomocy. Szkolenia prowa-
dzone są przez profesjonalnych trenerów 
PCK i kończą się wystawieniem zaświad-
czeń o ukończeniu szkolenia. Dzięki temu 
podnosimy świadomość własnych umie-
jętności pracowników dozoru w sytuacjach 
kryzysowych, związanych z zagrożeniem 
życia, oraz poziom bezpieczeństwa w chro-
nionych zakładach. W ostatnim czasie 
przeszkoliliśmy również grupę pracowni-
ków ARMA w dziedzinie uzyskania wpi-
sów na listę kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony, dzięki czemu uzyskaliśmy 
większe zdolności operacyjne do podjęcia 
usług ochrony wymagających posiadania 
specjalistycznych uprawnień.

W zbliżającym się wielkimi krokami 
roku 2020 zamierzamy utrzymać równie 
szybki rozwój lubelskiego oddziału fir-
my ARMA.

Łukasz Arasymowicz

ARMA w Lublinie stawia na rozwój
Lublin i woj. lubelskie to obszar 
z dużym potencjałem. Od lat 
prężnie funkcjonuje tu i rozwija 
się oddział firmy ARMA, 
obsługujący klientów w obszarze 
usług ochrony oraz utrzymania 
czystości. Pozyskiwani są także 
nowi klienci, a tym samym 
ARMA coraz mocniej zaznacza 
swoją obecność w tym regionie 
Polski.
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
pracownicy sieci franczyzowych Nasz 
Sklep, Livio oraz Rabat Detal. Wyda-
rzenie rozpoczęło się od części oficjal-
nej. Po przekazaniu gratulacji i pozdro-
wień od zarządu GK Specjał zasiedliśmy 
do poczęstunku ładując akumulatory 
do szeregu integracyjnych zabaw i ta-
necznych konkursów zawodowo przy-
gotowanych na tę okazję przez jedną 
z pracownic. 

Znany nam DJ Rafał w profesjonalny 
sposób koordynował zabawę, a ta trwała 

do późnych godzin nocnych. Nowością 
w tym roku był bal przebierańców. In-
wencja biesiadników zaskoczyła wszyst-
kich przekraczając granice wyobraź-
ni roześmianego grona wiwatujących 
uczestników. 

Wszystkim zebranym gościom serdecz-
nie dziękujemy za przybycie i świetną at-
mosferę przypominając jednocześnie, że 
w przyszłym roku kolejna okazja do wspól-
nej zabawy oraz na nowe pomysły na jej 
organizację. 

Marek Bydłowski 

Jak co roku 
w Radzionkowie
Podczas corocznego spotkania integracyjnego śląskiego 
oddziału hurtowego GK Specjał dokonaliśmy podsumowania 
naszej całorocznej pracy. Wzorem ubiegłego roku imprezę 
integracyjną zorganizowaliśmy w gościnnych wnętrzach 
Zajazdu Karlik w Radzionkowie. 

Strefa 
Zdrowia przy 
Ciepłowniczej
W dniu 24 września na 
terenie oddziału Rzeszów 
przy ul. Ciepłowniczej 
zostało zorganizowane we 
współpracy z PZU Życie SA 
przedsięwzięcie pod nazwą 
Strefa Zdrowia.

W ramach projektu zostały przeprowa-
dzone bezpłatne badania USG z zakresu 
profilaktyki nowotworowej jamy brzusz-
nej, tarczycy, piersi i prostaty przez po-
włoki brzuszne.

Chętnych do poddania się badaniom 
było bardzo wielu, jednak ilość miejsc 
ograniczona do 35 osób. Lista chęt-
nych została zweryfikowana i zakwa-
lifikowano do badań pracowników, 
którzy korzystają z Grupowego Ubez-
pieczenia Pracowniczego PZU i opła-
cają składki. W efekcie przebadano 37 
pracowników.

Strefa Zdrowia okazała się świetną 
okazją, aby zadbać o to co najważniej-
sze, o zdrowie.

Irena Korbecka 
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Liga Firm Rzeszów jest organizatorem 
największych w regionie rozgrywek spor-
towych dla firm i instytucji. Obecnie Liga 
Firm Rzeszów to rozgrywki futsalowe oraz 
siatkarskie. We wszystkich dotychczaso-
wych edycjach udział w Lidze wzięło już 
prawie 50 drużyn. W zbliżającym się se-
zonie w rozgrywkach weźmie udział 12 
drużyn z naszego regionu.

Naszą drużynę reprezentuje 17 zawodni-
ków, których kapitanem został Jakub Walor. 
Wszyscy zawodnicy to pracownicy naszej 
firmy, magazynierzy, pracownicy administra-
cyjni, kierowcy, przedstawiciele handlowi.

Skład drużyny: Jakub Walor, Paweł Cyrana, 
Michał Lis, Tomasz Tomasik, Dariusz Kurda, 
Kamil Czuba, Seweryn Stypa, Tomasz Cynk, 
Marcin Cyrul, Marcin Dawidziak, Bartło-

miej Dąbrowski, Arkadiusz Guzior, Wojciech 
Gawlik, Mateusz Różowicz, Paweł Smoliniec, 
Wiktor Hałdys, Michał Baran.

Całe rozgrywki można obejrzeć na plat-
formie internetowej organizatora na kanale 
YouTube oraz na Facebooku. Zachęcamy do 
śledzenia informacji o rozgrywkach z udzia-
łem drużyny GK Specjał oraz do kibicowania!

 Partycja Wilczyńska

GK Specjał w futsalowych rozgrywkach 
Ligi Firm Rzeszów!
Specjał to debiutant w futsalowych rozgrywkach Ligi Firm Rzeszów. Zapraszamy do kibicowania. 
Wstęp na mecze jest bezpłatny!



Dochód z aukcji w całości przekazany zo-
stanie osobom niepełnosprawnym, dyskry-
minowanym, wykluczonym, jak również ich 
rodzinom i osobom znajdującym się w cięż-
kiej sytuacji materialnej.

O 21:00 na uroczystym bankiecie, któ-
ry zakończył pierwszy dzień targów roz-

poczęła się licytacja, którą przeprowadził 
Zygmunt Chajzer. Pod młotek przezna-
czono 4 prace podarowane przez wybit-
nych twórców, których hojność pomoże 
najuboższym, chorym i potrzebującym 
wspieranym przez Fundację Specjał.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
osób, które uczestniczyły w aukcji oraz do 
artystów, którzy przekazali swoje prace na 
aukcję. Łączna kwota uzyskana z licytacji 
wyniosła blisko 20 000 zł.

Licytowane były następujące prace:
1. Zdzisław Beksiński – Bez tytułu,  

serigrafia sygnowana 80x60 cm
2. Diana Żarów – „Zostaw mnie”,  

obraz olejny na płótnie 70x100 cm
3. Mirosław Rusinek – „Modlitwa”,  

obraz olejny na płycie 85x55 cm
4. Andrzej Korzec - „Wieża zamku”,  

obraz olejny na płycie 70x50 cm
Sylwia Pietrucha

W 2018 roku Fundacja Specjał 
rozszerzyła swoje działania 
o program stypendialny promujący 
utalentowane i wybitnie 
uzdolnione dzieci oraz młodzież 
z mniej zamożnych rodzin. 
W związku z powyższym zachęcamy Pań-
stwa do składania wniosków o przyznanie 
stypendium. Zasady ich poprawnego przy-
gotowania określa Regulamin programu 
stypendialnego Fundacji Specjał, który 
dostępny jest na stronie internetowej Fun-
dacji www.fundacjaspecjal.pl, w zakładce 
„KOMU POMAGAMY”.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumen-
tami należy składać pisemnie na adres: Fun-
dacja Specjał ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rze-
szów, z dopiskiem „Program Stypendialny”. 

Sylwia Pietrucha

W dniach 13-22 września odbyła się 10 dnio-
wa wycieczka do Bułgarii połączona ze zwie-
dzaniem Rumunii. W tej drugiej odwiedzo-
no miasta Bran, Braszow i Bukareszt. Uczest-
nicy wycieczki mieli okazję między innymi 
zobaczyć Zamek Draculi i Czarny Kościół.

W Bułgarii natomiast odbyły się 2 wy-
cieczki fakultatywne do Warny i Nesseberu. 
Zwiedzony został również skalny klasztor 
Monastyr Aładża. Dla chętnych została zor-
ganizowana jeszcze jedna dodatkowa wy-
cieczka do Sozopolu - jednego z najpięk-

niejszych i najbardziej fascynujących miast 
na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego.

Piękna pogoda w trakcie wyjazdu sprzyja-
ła plażowaniu, a czterogwiazdkowy hotel All 
Inclusive zagwarantował udany wypoczynek.

Mateusz Rówiński

Program stypendialny 
Fundacji Specjał

Aukcja dzieł sztuki na 
rzecz Fundacji Specjał
6 listopada w G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym 
Województwa Podkarpackiego w Jasionce, podczas XXI Targów Biznes 
– Żywność - Medycyna - Auto Flota została przeprowadzona aukcja 
dzieł sztuki wybitnych polskich artystów na rzecz Fundacji Specjał.

Kierunek Bułgaria i trochę Rumunii
Słoneczny Brzeg to region Bułgarii najlepiej rozwinięty pod względem zaplecza turystycznego 
i poziomu świadczonych usług. Uważany jest za najpiękniejsze kąpielisko na bułgarskim wybrzeżu, 
a leżący nieopodal Nesseber to perła bułgarskiej Riwiery.
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Składniki:
Biszkopt
• 5 jajek (w temp. pokojowej)
• 15 dag cukru pudru
• 2 łyżki mielonych migdałów
• 12 dag mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 1 płaska łyżka proszku do pieczenia
• 20 dag suchego maku
Poncz: 
• filiżanka letniej wody
• 2 łyżki wódki
Masa:
• 30 dag białej czekolady
• 500 ml śmietany kremówki min. 30%

Dodatkowo:
• dżem z czarnej porzeczki ok. 4 łyżki

Wykonanie:
Białka oddzielić od żółtek. 

Białka ubić na sztywną pianę, 
pod koniec ubijania dodając stop-
niowo cukier puder, następnie żółtka. 
Migdały wymieszać z mąkami, proszkiem 
do pieczenia i makiem. Suche składniki de-
likatnie wmieszać do masy jajecznej.

Tortownicę o średnicy 24 cm wysmaro-
wać masłem, wysypać bułką tartą, wlać do 
niej ciasto. Piec w temperaturze 180ºC przez 
około 45 minut, do tzw. suchego patyczka. 
Wystudzić, przekroić wzdłuż na trzy blaty.

Białą czekoladę rozpuścić w kąpieli wod-
nej, wystudzić. Śmietanę kremówkę ubić na 
sztywno. Powoli wlewać ochłodzoną białą 
czekoladę, dalej ubijać, aż do połączenia 
składników. Masę schłodzić.

Na talerzu ułożyć pierwszy blat, 
nasączyć ponczem przygotowa-

nym z wody i wódki. Następnie na 
blacie rozsmarować dżem z czarnej 

porzeczki i na to rozsmarować 1/3 kre-
mu. Przykryć drugim blatem, nasączyć pon-
czem, posmarować kolejną 1/3 kremu. Przy-
kryć ostatnim blatem, nasączyć ponczem, 
udekorować kremem boki i wierzch tortu. 
Dodatkowo boki tortu można wybić mielo-
nymi migdałami, a na torcie można ułożyć 
dekoracje z czekolady (ja roztopiłam czeko-
ladę w kąpieli wodnej, następnie wylałam 
na szklaną deskę, równo rozprowadziłam 
i gdy zastygła, foremką do ciastek wycięłam 
gwiazdki) lub posypać go startą czekoladą. 
Tort należy schłodzić przed podaniem.

Wykonanie:
Na patelnię wylewamy i rozgrzewamy 

olej. Cebulę obieramy i kroimy w kostecz-
kę, następnie wrzucamy na rozgrzany olej. 
Smażymy chwilę.

Obieramy czosnek, kroimy drobno i do-
dajemy do cebuli. Smażymy chwilę.

Mięso wieprzowe, myjemy, suszymy i kro-
imy w kostkę. Dodajemy do cebuli i czosnku. 
Smażymy aż do zarumienienia.

Po usmażeniu mięso przekładamy do garn-
ka i zalewamy bulionem. Dodajemy pokrojo-
ną w plasterki marchewkę, pokrojony w pla-
sterki korzeń pietruszki i pokrojony drobno 
seler. Mieszamy i dodajemy ziarna ziela angiel-
skiego i liście laurowe. Podgotowujemy przez 
chwilę. Gdy zupa zaczyna się gotować dodaje-
my pokrojoną w kosteczkę paprykę. Dodaje-
my ziemniaki (obrane i pokrojone w kostkę).

Zupę gotujemy przez 30 minut pod przy-
kryciem.

Do garnka dolewamy pomidory z pusz-
ki, koncentrat pomidorowy. Dosypujemy 
paprykę wędzoną i ostrą. Dosypujemy ore-
gano. Doprawiamy solą i pieprzem.

Gotujemy jeszcze 10 minut i podajemy.
Katarzyna Jarosz

Przepisy kulinarne 
TORT MAKOWY

ZUPA GULASZOWA
Składniki:
• 1 kg schabu
• 3 ząbki czosnku
• 2 duże cebule
• 2 marchewki
• 3-4 ziemniaki
• 800 ml bulionu
• 1 korzeń pietruszki
• 1/2 seler
• 1 czerwona papryka

• 3 ziarna ziela angielskiego
• 2 listki laurowe
• 1 łyżka oregano
• 1 łyżka ostrej papryki
• 2 łyżki wędzonej papryki
• 4 łyżki koncentratu pomidorowego
• 400 g pomidorów z puszki
• sól
• pieprz
• olej do smażenia
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Andrzej Majewski
Magazynier z 47-letnim stażem pracy. W han-
dlu od 1976 roku, zaś przez ostatnie 20 lat za-

trudniony w jednej firmie. Wyróżnia się systema-
tycznością, spokojem i zaangażowaniem, co na jego stanowisku 
pracy ma szczególne znaczenie. W minionych latach wyszkolił 
wielu nowych pracowników w oddziale Leszno. Prywatnie lubi 
pracować w ogrodzie. Często jeździ rowerem oraz wędkuje.

Anna Sinkowska
Od kilku lat magazynier w oddziale Kędzierzyn 
– Koźle. Dzięki dokładności sumienności i dys-

pozycyjności awansowała na brygadzistę. Komu-
nikatywna, asertywna i zawsze uśmiechnięta.

Janusz Lenart 
Zastępca Dyrektora Logistyki w Centralnym 
Dziale Logistyki ma długoletnie doświadczenie 

w pracy w szeroko pojętej logistyce. W firmie 
pracuje od trzech lat i zajmuje się działaniami operacyjnymi 
w oddziałach z przejściowymi problemami logistycznymi,  m. 
in. w Czeladzi, Łodzi, Wrocławiu, Krapkowicach, a od niedaw-
na w Kędzierzynie Koźlu. Jego doświadczenie i zaangażowanie 
oraz trafność oceny problemów i podejmowanych decyzji po-
zwala logistyce terminowo wywiązywać się z dostaw towarów. 
Jest przy tym bardzo ciepłym i rodzinnym człowiekiem, zde-
terminowanym w samodoskonaleniu i w dostosowywaniu na-
szej organizacji do obecnych trendów rynkowych. Jego pomy-
sły pozwalają nie tylko doganiać konkurencję, ale również ją 
niejednokrotnie wyprzedzać.lu
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Dnia 17.10.2019r. w siedzibie 
GK Specjał zebrała się komisja 
w składzie:

- Marta Pichla
- Justyna Furman
- Sylwia Pietrucha
- Mateusz Rówiński,

która oceniła nadesłane prace w konkursie 
„Moje Wakacje”. Po burzliwych dyskusjach 
została podjęta ostateczna decyzja.

Konkurs plastyczny dla dzieci 
„Moje Wakacje”
Kategoria 3-5 lat:
• Kinga Kamińska
• Nikodem Kycia
• Zofia Dawidziak
Kategoria 6-10:
• Wiktoria Martyniak
• Kacper Dąbek
• Jakub Kamiński
Wyróżnienie: Maksymilian Pisula
Wyróżnienie: Milena Kasprzycka

Kategoria 11-13:
• Hubert Segiet

Konkurs fotograficzny dla 
pracowników „Moje Wakacje”
• Justyna Radwańska
• Danuta Segiet
• Katarzyna Orłow

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy!

Mateusz Rówiński

Justyna Radwańska

Kacper Dąbek

Danuta Segiet

Wiktoria Martyniak

Katarzyna Orłow

Hubert Segiet

Maksymilian PisulaMilena Kasprzycka

Kinga Kamińska

Jakub Kamiński

Nikodem Kycia

Zosia Dawidziak

Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych
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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 firmy, który zgłosi i zarekomenduje osobę chętną do pracy,
a ona zostanie zatrudniona otrzyma gratyfikację finansową. Zgłoszeń można dokonać na przeznaczony do tego celu adres e-mail: polecam@specjal.com.pl

oraz pod numerem telefonu: 17 859 71 51

  MAGAZYNIER/OPERATOR 
WÓZKA WIDŁOWEGO

Miejsce pracy: Czeladź, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, 
Tomaszów Lubelski, Warszawa, Wrocław

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

zgodnie z zamówieniem klientów,
– przyjmowanie dostaw na magazyn,
– utrzymanie porządku na magazynie,
– kontrola terminów przydatności do spożycia,
– udział w inwentaryzacjach

Nasze oczekiwania:
– uprawnienia do obsługi wózków widłowych
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

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

piątku,
– książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub 

gotowość do jej wyrobienia,
– mile widziane doświadczeni w branży FMCG,
– dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie

Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku,
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie 

3-zmianowym,
– atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane 

regularnie i terminowo),
– bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur 

wewnętrznych,
– dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.

specjalfinanse.pl,
– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy 

oraz konkursy firmowe

  MAGAZYNIER/OPERATOR 
WÓZKA WIDŁOWEGO

Miejsce pracy: Warszawa, Tomaszów Lubelski, Lublin, 
Krapkowice, Pruszcz Gdański, Czeladź, Kraków, Rzeszów

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:
– uprawnienia do obsługi wózków widłowych
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

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

do piątku ,
– książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub 

gotowość do jej wyrobienia,
– mile widziane doświadczeni w branży FMCG,
– dyspozycyjność, uczciwość, zaangażowanie

Oferujemy:
– pracę w dużej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku,
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie 

3-zmianowym,
– atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane 

regularnie i terminowo),
– bezpłatne szkolenie z systemu WMS oraz procedur 

wewnętrznych,
– dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.

specjalfinanse.pl,
– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy 

oraz konkursy firmowe

  KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Kraków, Szczecin
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 firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku,
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie 

jednozmianowym,
– atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane 

regularnie i terminowo),
– dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.

specjalfinanse.pl,
– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 

e-learningowym,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy 

oraz konkursy firmowe

  KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Rzeszów, Kędzierzyn Koźle, Kokotów
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 firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku,
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę w systemie 

jednozmianowym,
– atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy (wypłacane 

regularnie i terminowo),

– dostęp do platformy zakupowej Specjał Finanse: www.
specjalfinanse.pl,

– zapewniamy cykl szkoleń z obszaru logistyki w systemie 
e-learningowym,

– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki, imprezy 
oraz konkursy firmowe

  KASJER – SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Świebodzice, Legnica, Gdańsk, Żukowo, 
Tarnobrzeg, Rzeszów

Obowiązki na stanowisku:
– obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej - zapewniamy 

przeszkolenie,
– wykładanie towarów na półki sklepowe,
– utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy,
– doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali 

sprzedaży,

Nasze oczekiwania:
– aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

lub gotowość do jej wyrobienia,
– gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym,
– pozytywne nastawienie i podejście do klienta,
– zaangażowanie i motywacja do realizacji celów handlowych,

Oferujemy:
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
– stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane 

regularnie i terminowo,
– rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki oraz 

imprezy firmowe
– szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz stoiska 

mięsno-wędliniarskiego,
– wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu oraz 

trenera wewnętrznego

  KASJER – SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Lublin, Żukowo, Tarnobrzeg, Świebodzice, 
Szczawno-Zdrój, Legnica, Rzeszów

Obowiązki na stanowisku:
– obsługa klientów za pomocą kasy fiskalnej - zapewniamy 

przeszkolenie,
– wykładanie towarów na półki sklepowe,
– utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy,
– doradztwo i pomoc klientom podczas zakupów na sali 

sprzedaży,

Nasze oczekiwania:
– aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

lub gotowość do jej wyrobienia,
– gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym,
– pozytywne nastawienie i podejście do klienta,
– zaangażowanie i motywacja do realizacji celów handlowych,

Oferujemy:
– zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełny etat,
– stałe wynagrodzenie oraz dodatkowe premie wypłacane 

regularnie i terminowo,
– rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit,
– ubezpieczenie grupowe, pakiety sportowe, wycieczki oraz 

imprezy firmowe
– szkolenia z zakresu obsługi klienta, kasy fiskalnej oraz stoiska 

mięsno-wędliniarskiego,
– wsparcie w obowiązkach przez Kierownika Regionu oraz 

trenera wewnętrznego
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Firmom współpracującym z GK Specjał 
dedykujemy ofertę specjalną sieci komór-
kowej Plus oraz internet mobilny Plus dla 
Firm. Usługa sieci komórkowej Plus dla 
Firm z abonamentem od 10 zł netto, to 
rozmowy i SMS/MMS bez limitu oraz pa-
kiet internetowy 6 GB/miesiąc.

Do klientów indywidualnych skiero-
wana jest oferta sieci komórkowej Oran-
ge, z której mogą skorzystać pracownicy 
przedsiębiorstw z naszego otoczenia biz-
nesowego. Oferta Orange jest dostępna od 
7,38 zł brutto miesięcznie i zawiera roz-
mowy i SMS/MMS bez limitu oraz pakiety 
internetowe od 2 GB/miesiąc. Oferta inter-
netu mobilnego sieci Orange dla klientów 
indywidualnych jest dostępna już od 8,61 
zł brutto miesięcznie. 

W kooperacji z Konica Minolta oferu-
jemy ofertę specjalną - rabat na wdroże-
nie platformy Workplace HUB służącej do 
świadczenia usług IT w małych i średnich 
przedsiębiorstwach.  

Workplace HUB to innowacyjne po-
dejście do IT. W urządzeniu przypo-
minającym drukarkę została wbudo-
wana „mini serwerownia” obejmująca 
elementy niezbędne do funkcjonowania 
nowoczesnej firmy, jak serwer, drukar-
ka, skaner, sieć WIFI, a do tego narzę-
dzia zapewniające bezpieczeństwo IT jak 
system antywirusowy, firewall i opro-
gramowanie do wykonywania kopii za-
pasowej. Wszystko to wzbogacone jest 
przez oprogramowanie biznesowe typu 
obieg dokumentów czy też system finan-
sowo-księgowy. 

Oferujemy bardzo korzystne rozwiąza-
nia druku w abonamencie lub zakup wie-
lofunkcyjnych urządzeń drukujących. Ava-
lon Solutions - partner rozwiązań chmu-
rowych oferuje zakup innowacyjnych na-
rzędzi biznesowych Google w ofercie spe-
cjalnej dla klientów Specjał Finanse.

Nasi klienci mogą korzystać ze sklepu in-
ternetowego www.sklep.specjalfinanse.pl, 
gdzie sprzedajemy w bardzo atrakcyjnych 
cenach smartfony, urządzenia drukujące 
i laptopy.

Mamy szeroką ofertę finansową tj. le-
asing oraz wszelkiego rodzaju kredyty, 
a także ubezpieczenia grupowe, indywi-
dualne oraz komunikacyjne i majątkowe.

Za pośrednictwem Specjał Finanse moż-
na uzyskać rabaty na zakup samochodów 
osobowych i dostawczych.

Naszym klientom możemy przedstawić 
ofertę specjalną dostaw energii elektrycz-
nej i gazu oraz prowadzimy bezpłatne au-
dyty gospodarki energetycznej przedsię-
biorstwa.

Dla sklepów tradycyjnych dedykujemy 
specjalną ofertę drzwi szklanych do rega-
łów chłodniczych, która zapewnia oszczęd-

ności energii elektrycznej zasilającej urzą-
dzenia chłodnicze. 

Zapraszam do śledzenia naszej strony 
www.specjalfinanse.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
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl

Oferty specjalne dla firm 
z otoczenia biznesowego GK Specjał
Spółka Specjał Finanse przygotowała dla klientów z otoczenia biznesowego szereg ofert specjalnych

81/2019 23




