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 Mamy za sobą pierwsze półrocze 
2020 roku, z którego aż 4 miesiące przy-
padły na okres pandemii. Spróbujmy 
ocenić wyniki Specjału w tym czasie 
i kontekście...
Warto w tym miejscu przypomnieć, że jesz-
cze w 2019 roku przyjęliśmy bardzo ambitny 
plan rozwoju firmy. Założyliśmy, że w tym 
roku nasze obroty wzrosną o co najmniej 
25 proc. I mimo trudnych warunków funk-
cjonowania, także z powodu pandemii, wy-
niki pierwszego półrocza wskazują, że plan 
ten nadal pozostaje w pełni aktualny. W ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy tego roku wzro-
sty sprzedaży były zgodne z założeniami. 
Udało się to osiągnąć w dużej mierze dzięki 
obniżce naszych marż o blisko 10 proc., co 
zaowocowało także obniżeniem ceny wielu 
produktów. Oznacza to więc, że przyjęliśmy 
na siebie odpowiedzialność za utrzymanie, 
lub obniżenie cen w naszej ofercie, bowiem 
ogromna część producentów w tym czasie 
raczej podwyższała ceny, niż je obniżała.

 W jaki sposób udało się firmie funk-
cjonować i negocjować warunki han-

dlowe w sytuacji, gdy spotkania face to 
face, czy o charakterze targowym stały 
się ze względu na koronawirusa de facto 
niemożliwe?
Rzeczywiście trzeba było przejść na nowe 
formy komunikacji z naszymi partnerami 
i to nie tylko z zachowaniem dystansu, czy 
w maseczkach. Wiele rozmów biznesowych, 
które do niedawna realizowane były po-
przez bezpośrednie spotkania, obecnie do-
konywane są w specjalnie do takich celów 
przygotowanych salkach na terenie firmy 
z zachowaniem reżimu sanitarnego, lub 
drogą elektroniczną, także poprzez wide-
okonferencje. Również z naszymi oddzia-
łami kontaktujemy się systemie wideokon-
ferencji. W tym celu zakupiliśmy zresztą 
około 20 licencji na specjalne, profesjo-
nalne oprogramowanie oraz 20 kompletów 
sprzętu do przekazu wideo, dzięki czemu 
takie internetowe spotkania mają charakter 
w pełni bezpieczny i są wysokiej jakości 
jeśli chodzi o stronę techniczną. To była 
dosyć znacząca inwestycja, przyniesie ona 
jednak długofalowy efekt. Jestem o tym 
głęboko przekonany, gdyż staram się pa-

trzeć na zmiany wymuszone przez pandemię 
pozytywnie – uczymy się wykorzystania 
nowych technologii w naszej działalności 
także w przyszłości bez względu na zagro-
żenie epidemiologiczne. Każda sytuacja 
ma więc swoje wady i zalety i trzeba jak 
najlepiej wykorzystać te ostatnie.

 Ważnym elementem w funkcjonowa-
niu firmy były spotkania o charakterze 
targowym zarówno w poszczególnych 
oddziałach, jak i w centrali. Jak zamier-
zacie je kontynuować w obecnych wa-
runkach?
Brakiem odpowiedzialności byłoby utrzyma-
nie tej formy kontaktu z partnerami bizneso-
wymi w dotychczasowym kształcie. Dlatego 
też podjęliśmy szereg decyzji przenoszących 
te imprezy do internetu i dążymy do tego, 
aby w wirtualnym kształcie spełniły one 
swoje dotychczasowe zadania. Motywujemy 
także naszych partnerów do uczestnictwa 
w takiej właśnie formie spotkań. Przykładem 
mogą tu być coroczne jesienne Międzyna-
rodowe Targi Biznes Żywność Medycyna 
Auto Flota, które oczywiście odbędą się, ale 

Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem  
Grupy Kapitałowej Specjał

Rozwój w dobie pandemii
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właśnie w formie wirtualnej. Aby zachęcić 
do uczestnictwa zwiększyliśmy pulę na-
gród dla uczestników z dotychczasowych 
30 tysięcy złotych, do aż 250 tysięcy. I są-
dząc po ilości zgłoszeń wszystko wskazu-
je na to, że w wirtualnej formie targi nie 
będą skromniejsze niż w latach ubiegłych. 
Z doświadczeń już zrealizowanych wir-
tualnych form imprez targowych wynika, 
że efekty pod pewnymi względami mogą 
być nawet lepsze niż w przypadku imprez 
stacjonarnych. Wirtualne oznaczają tak dla 
nas, a przede wszystkim ich uczestników, 
także wyraźną obniżkę kosztów uczestnic-
twa, a tym samym możliwe jest obniżenie 
marż i poprawa konkurencyjności oferty.

 A jak wygląda rynek pracy w dobie 
pandemii? Ostatnich latach mieliśmy 
przecież do czynienia z rynkiem pra-
cownika, a teraz wszystko wskazuje 
na to, że nadchodzą generalne zmiany 
w tej dziedzinie.
Koronawirus, ale chyba nie tylko, spo-
wodował, że ludzie zaczęli bardziej pracę 
szanować i podchodzić do swoich zadań 
o wiele odpowiedzialnej niż jeszcze nie tak 
dawno. Parametry związane z pracą uległy 
wyraźnej poprawie, mimo że wciąż jeszcze 
mamy do czynienia z rynkiem pracownika. 
Tym bardziej, że w Specjale zatrudnienie 
pracowników z Ukrainy miało charakter 
śladowy. Mimo to zarówno na skutek 
pandemii, jak i działań podejmowanych 
w latach poprzednich związanych z pod-
wyżką płac i organizacją pracy mamy do 
czynienia z oczekiwaną stabilizacją w tej 
dziedzinie. Dla nas ważny jest fakt, że ogra-
niczona została rotacja na najbardziej dotąd 
newralgicznych stanowiskach,czyli wśród 
magazynierów, sprzedawców i kasjerów.

 Czy korzystaliście ze wsparcia rządo-
wych „tarcz”?
Nie. Ani nie było w nas takiej chęci, ani 
potrzeby, ani też możliwości prawnych.

 Czy staracie się przygotować jakoś 
specjalnie do kolejnej, drugiej fali 
pandemii? Specjaliści przewidują, że 
będzie ona nieuchronna.
Raczej zbieramy doświadczenia wyni-
kające z dotychczasowego jej przebiegu. 
Trudno więc mówić o jakiś specjalnych 
przygotowaniach. Zastanawiamy się 
natomiast nad wsparciem dla naszych 
pracowników. Na przykład, podjęliśmy 
decyzję o szczepieniu przeciwko gry-
pie wszystkich chętnych pracowników  
GK SPECJAŁ.

 A jak wyglądają prace na konceptem 
Market Plus, który ma być realizowany 
w ramach już istniejących sieci fran-
czyzowych?
Jesteśmy na etapie dopinania szczegó-
łów w procesie negocjacji z naszymi 
partnerami franczyzowymi, co nie ozna-
cza, że nie przystąpiliśmy do pierwszych 
wdrożeń. Mamy wybranych około 30 
sklepów własnych oraz kilka franczyzo-
wych, w których właśnie rozpoczynamy 
prace wdrożeniowe. Te pierwsze sklepy 
nowej sieci będą miały poniekąd charakter 
wzorcowy, aby pokazać istotę tej sieci 
oraz możliwości jakie stwarza współpraca 
między Specjałem i niektórymi franczyzo-
biorcami. Wszystko wskazuje bowiem na 
to, że zainteresowanie ze strony naszych 
partnerów może być spore, więc jeżeli 
mamy przystępować do kolejnych nego-
cjacji musimy mieć dopracowane zasady 
i formy współpracy. Oczywiście nie będzie 
to formuła dla każdego ze sklepów tworzą-
cych nasze sieci franczyzowe, ale dla tych 
franczyzobiorców, których placówki nie 
tylko spełniają określone kryteria, ale i oni 
sami są nastawieni na bardzo ścisłą współ-
pracę. W zamian za nią natomiast mogą 
liczyć na bardzo wysokie retro. Pierwsze 
umowy mamy już zawarte, nie chciałbym 
jednak jeszcze wskazywać konkretnych 
placówek handlowych i w ramach których 
sieci franczyzowych Specjału one obecnie 
funkcjonują.

 Czy szykujecie w najbliższym czasie 
jakieś przejęcia?
Ewentualne akwizycje są ważnym elemen-
tem naszych zamierzeń inwestycyjnych. 
Firma dysponuje sporą pulą środków, które 
przeznaczone są na inwestycje, trudno 
jednak obecnie jednoznacznie określić 
na jakie. Zastanawiamy się nad tym ana-
lizując różne koncepcje i możliwości 
spożytkowania tych środków i na razie 
nie chciałbym jeszcze przedstawić kon-
kretnych zamierzeń. W ostatnich miesią-
cach najwięcej inwestowaliśmy w różnego 
rodzaju systemy informatyczne służące 
unowocześnieniu naszego funkcjonowa-
nia w coraz trudniejszych warunkach ze-
wnętrznych. Są to inwestycje co prawda 
kosztochłonne, jednak biorąc pod uwagę 
ich efektywność i wpływ na funkcjono-
wanie przedsiębiorstw relatywnie tanie, 
gdyż zwrot poniesionych nakładów może 
nastąpić dosyć szybko.

Bardzo dziękuję za rozmowę
Witold NartoWski

Wydawca: Specjał Sp. z o.o.
Koordynator projektu: Maciej Czerwiński,  
e-mail: maciej.czerwinski@specjal.com.pl
Skład: Studio Grafpa, Katarzyna Mróz-Jaskuła
Druk: Drukarnia RM-PRINTER
W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt  
z Działem Marketingu SPECJAŁ nr tel. 17 859 72 24
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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 Prosiłbym o krótką prezentację oferty 
spółki Tarczyński i wskazanie najważ-
niejszych dla Was trendów na rynku 
przetworów mięsnych.
Tarczyński S.A. to innowacyjny producent 
wysokiej jakości wędlin, kabanosów, paró-
wek i przekąsek białkowych. Najpopular-
niejsza wśród konsumentów marka i lider 
w kategorii kabanosów w Polsce, którego 
produkty są obecnie dystrybuowane w blisko 
30 krajach świata na 4 kontynentach. Jako 
lider w kategorii odpowiadamy za przewi-
dywanie i realizację wielu trendów konsu-
menckich. Tutaj zaczniemy oczywiście od 
tych najbardziej znanych produktów, czyli 
kabanosów, cieszących się coraz większą po-
pularnością wśród konsumentów. Wygodne 
opakowania oraz brak konieczności przecho-
wywania produktów w lodówce sprawiają, 
że produkty te coraz chętniej towarzyszą 
nam na spacerach i podczas zewnętrznych 
aktywności, konkurując tym samym np. 
z przekąskami słonymi czy batonami prote-
inowymi. Ważnym trendem jest też rozwój 
różnorodności opakowań i gramatur. Coraz 
bardziej popularne stają się mniejsze porcje, 
które można zjeść „na raz”, a w większych 
opakowaniach konsumenci oczekują z kolei 
możliwości ponownego zamknięcia. Nasza 
marka zawsze innowacyjnie odpowiada na te 
trendy, czego przykładami są m.in. duopack, 
doypack, czy struna do zamykania paczek. 
Wciąż najbardziej popularne są klasyczne 
smaki produktów, ale ich inne wersje rów-
nież mają swoich stałych fanów, których 
liczba cały czas rośnie.

 Czy z Waszego punktu widzenia 
współpraca z tradycyjnymi sklepami za 
pośrednictwem dużych dystrybutorów 

takich jak Specjał, wydaje się łatwiejsza 
niż z wielkimi sieciami handlowymi? 
Realizując strategię naszej firmy dbamy 
o relację ze wszystkimi kanałami sprzedaży. 
Cenimy współpracę z klientami i wiemy, jak 
ważna jest dywersyfikacja. Kanały tradycyj-
ne i nowoczesne są dla nas dwoma filarami, 
ale równie ważnym jest kanał dyskontowy. 
Ich integracja i połączenia dają poczucie 
bezpieczeństwa naszym klientom i nam, jako 
producentowi, że produkty z portfolio będą 
dostępne dla jak najszerszego grona kon-
sumentów. Oczywiście stale inwestujemy 
w kanał tradycyjny, utrzymujemy strukturę 
handlową, serwisujemy sklepy. Można po-
wiedzieć, że struktura sprzedaży w kanale 
tradycyjnym jest największym zespołem 
w całym pionie sprzedaży. W naszej ofercie 
znajdują się produkty, które są dedykowane 
do kanału tradycyjnego, ale z powodzeniem 
mogą pojawić się też w innych kanałach. 
Warto w tym miejscu wymienić produkty 
zmiennomasowe dedykowane do lad sklepo-
wych, linię produktów Geesowskich, które 
tradycję mają wręcz w nazwie, a do tego są 
zapakowane w charakterystyczny pergamin, 
wpisując się w klimat sprzedaży w kanale. 
Druga linia to produkty z kotła – indyk, 
szynka, schab. Innymi topowymi produkta-
mi są kurczak gotowany i parówki z szynki 
w zmiennej masie oraz kabanosy klasyczne 
w dużych opakowaniach zbiorczych dedy-
kowanych do lady tradycyjnej.

 Które linie produktowe są najistotniej-
sze we współpracy z tak dużymi dystry-
butorami jak Specjał i jak oceniacie jego 
pozycję wśród Waszych partnerów? 
Specjał dociera do bardzo dużej ilości skle-
pów i jest wartościowym partnerem z punktu 

widzenia dystrybucji numerycznej. Pozwa-
la na zapewnienie dostępności produktów 
marki Tarczyński w większych i mniejszych 
sklepach. Jest to bardzo ważne w kontekście 
dobudowy wartościowej dystrybucji.

 Na jakie wsparcie sprzedaży mogą li-
czyć Wasi odbiorcy hurtowi i detaliczni?
Ważnym wsparciem sprzedaży jest dedy-
kowana nakładka connector, która integruje 
system sprzedawcy i dystrybutora. Dzię-
ki niej możemy technologicznie wspierać 
sprzedaż i dbać o dostępność produktów. 
Kolejnym ważnym elementem relacji są 
pakiety odsprzedażowe wzbogacone produk-
tami i gadżetami. We współpracy z kanałem 
tradycyjnym ważny jest też dział sprzedaży 
telefonicznej. Jako producent kontaktujemy 
się bezpośrednio ze sklepami i wspieramy 
dystrybutora poprzez agregowanie i przygo-
towywanie zamówień skrojonych idealnie 
pod jego aktualne potrzeby. Dzięki temu 
klient ma zawsze propozycję pełnej ofer-
ty, a nasza firma jako producent wspiera 
i uzupełnia służby handlowe dystrybutora.

 Zbliża się jesień oraz zima z Bożym 
Narodzeniem. Które z Waszych marek 
i produktów mogą stać się przebojem 
do końca tego roku?
Istnieje lekka sezonowość w sprzedaży prze-
kąsek mięsnych w okresach letnim i około 
świątecznym, ale ze względu na swoją uni-
wersalność jest to kategoria, która popular-
nością cieszy się przez cały rok. Produkty 
te towarzyszą nam nie tylko w domu, ale 
też w pracy czy w czasie podróży. Ma to 
też związek z jakością i sposobem prze-
chowywania przekąsek. Dzięki temu, że są 
to produkty suche, które dzięki procesowi 

Rozmowa z Tomaszem Tarczyńskim,  
dyrektorem marketingu Tarczyński SA

Klasyka  
i innowacyjność
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wędzenia i suszenia nie muszą być przecho-
wywane z zachowaniem ciągu chłodniczego, 
co sprawia, że są coraz bardziej popularną, 
pożywną przekąską konkurującą w wielu 
miejscach z innymi kategoriami np. prze-
kąsek słonych lub batonów proteinowych. 
Na pewno jednak w kontekście kanału 
tradycyjnego ważnymi kategoriami będą 
szynki oraz kiełbasy suche, który portfolio 
stale rozwijamy i jest ono nadal kluczowe 
przez cały rok, a szczególnie w okresie około 
świątecznym.

 Czy i jakich nowości produktowych 
mogą oczekiwać w najbliższych miesią-
cach Wasi partnerzy, a handel tradycyj-
ny w szczególności?

Planujemy rozwój asortymentu i konkret-
nych linii zarówno w Polsce, jak i na ryn-
kach eksportowych, na których nasze pro-
dukty są dostępne. Naszym celem jest bycie 
liderem w kategorii nie tylko przekąsek 
mięsnych, ale szerzej przekąsek białko-
wych, których potencjał jest olbrzymi i stale 
rośnie. Jednym z filarów działań naszej 
firmy jest innowacyjność, dlatego stale pra-
cujemy nad nowościami, które wychodzą 
naprzeciw potrzebom konsumentów. Na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wprowa-
dziliśmy do sprzedaży linię przekąsek dla 
osób aktywnych Tarczyński Protein oraz 
suszone Chipsy mięsne. Jednocześnie sta-
le pozostajemy liderem w kategorii kaba-
nosów, również zaliczanych do przekąsek 

mięsnych. W segmencie tym wprowadzili-
śmy nowe produkty, takie jak na przykład 
kabanosy Tarczyński Naturalnie z krótkim 
składem czy Tarczyński Extra Pieczone. 
Stale rozwijamy też portfolio w katego-
rii parówek. We wrześniu rozpocznie się 
kampania promująca Parówki Tarczyński 
Naturalnie, które podobnie jak cała linia 
Naturalnie charakteryzują się prostym skła-
dem i brakiem konserwantów, w jej skład 
wchodzą również szynka pieczona, kurczak 
gotowany i kiełbasa krakowska, a produkty 
te stają się coraz bardziej popularne we 
wszystkich kanałach sprzedaży.

 Dziękuję bardzo.
Witold NartoWski

Wirtualnie, ale z rekordową ilością nagród

XXIII Międzynarodowe Targi Biznes Żywność  
Medycyna Auto Flota 2020 w nowej formule
W dniach od 2 do 15 listopada 2020 r. odbędą się XXIII Targi organizowane 
przez Grupę Kapitałową Specjał wraz z jej sieciami franczyzowymi.  
Tym razem w formule online z relacją na stronie targispecjal.pl 

W związku z obecną sytuacją 
dotyczącą Covid-19 orga-

nizatorzy podęli decyzję o za-
mianie formuły stacjonarnej tar-
gów na wirtualną. Decyzja była 
podyktowana troską o bezpie-
czeństwo i zdrowie wszystkich 
uczestników. W wirtualnej for-
mule odbędzie się zarówno część 
handlowa, jak i merytoryczna. 
Relacja oraz katalog wystawców 
wraz z ich ofertami będą dostępne 
online na stronie targispecjal.pl. 
Tegoroczne targi będą dla klien-
tów szczególnie atrakcyjne pod 
względem puli nagród, która wy-
nosi aż 250 tys. złotych. 

Najlepsza oferta w historii 
firmy 
Na stronie targispecjal.pl w ter-
minie 2-15 listopada dostępna 

będzie oferta targowa, pełna wy-
jątkowych rabatów. Pomiędzy  
4 a 6 listopada dostępne będą 
promocyjne HIT-y targowe. Pro-
ducenci w wirtualnej formie będą 
prezentować swoją działalność: 
portfolio oferowanych produktów, 
katalogi czy filmy promocyjne. 
Udział w listopadowych targach 
zapowiedzieli zarówno najwięksi 
producenci, jak i nowe debiutujące 
firmy. Oferta skierowana będzie 
do klientów obsługiwanych przez 
wszystkie oddziały Specjału.

Ponad 800 nagród  
do zdobycia 
Klienci realizujący zamówienia 
targowe mają szansę na otrzyma-
nie wspaniałych nagród o łącz-
nej wartości aż 250 tys. złotych. 
Organizatorzy przygotowali dwa 

OTO CO PRZYGOTOWALIŚMY: 
 NAJLEPSZA W HISTORII FIRMY- OFERTA HANDLOWA 

obowiązująca od 2 do 15 listopada 2020r., dodatkowo 
od 4 do 6 listopada 2020 - HIT-y targowe 
 REKORDOWA PULA NAGRÓD DLA KLIENTÓW o wartości 

250 tys. złotych, ponad 800 nagród, 
 KONKURS TARGOWY: CENTRALNY i LOKALNY 
 LOTERIA dla wszystkich klientów składających zamó-

wienia targowe 
 OGÓLNOPOLSKI KONGRES FMCG – WEBINARIA: dwa 

dni prelekcji, debat, prezentacji najnowszych badań 
oraz analiz z udziałem czołowych przedstawicieli 
branży FMCG i finansowej.
 NAGRODY DLA PRODUCENTÓW: Konkurs Złote Medale, 

Złote Specjały, statuetki od władz Miasta i Regionu.
 LICYTACJE PRAC ARTYSTÓW NA RZECZ FUNDACJI SPECJAŁ 
 TRANSMISJA NA ŻYWO na stronie internetowej  

targispecjal.pl 

ORGANIZATORZY
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 1 miejsce – o wartości 47 tys. złotych
Samochód osobowy Skoda Fabia 

 2 miejsce – o wartości 20 tys. złotych
Pakiet nagród: laptop, tablet, smartfon, telewizor 82 cale,  
krajalnica, ekspres 

 3 miejsce – o wartości 10 tys. złotych
Pakiet nagród: wilk do mięsa, głośnik,  
pakowarka próżniowa, telewizor, aparat fotograficzny 

 4 miejsce – o wartości 8 tys. złotych
Pakiet nagród: bon na aranżacje wnętrza sklepu,  
ekspres do kawy, laptop

 5 miejsce – o wartości 7 tys. złotych
Pakiet nagród: bon na aranżacje wnętrza sklepu, laptop 

 6 miejsce – o wartości 6 tys. złotych
Pakiet nagród: kuchenka mikrofalowa, smartphone,  
smartband, laptop 

 7 miejsce – o wartości 5 tys. złotych
Pakiet nagród: smartwach, krajalnica, laptop 

Blisko 300 nagród dla klientów poszczególnych oddziałów 
przyznawanych wg wartości zrealizowanych zamówień  
targowych złożonych w terminie 2–15 listopada 2020 r. Klienci 
otrzymują nagrody za zakupy w oddziale Specjał zgodnie  
z rankingiem. Warunkiem odebrania nagrody jest terminowe  
uregulowanie należności. Przyznamy nagrody wg poniższych 
grup:
• nagrody o wartości 1000 zł w grupie niebieskiej
• nagrody o wartości 500 zł w grupie zielonej
• nagrody o wartości 250 zł w grupie żółtej

Główna nagroda to samochód osobowy Skoda Fabia. Ponadto pakiety nagród rzeczowych  
o wartości: 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, 8 tysięcy złotych, 7 tysięcy złotych,  
6 tysięcy złotych, 5 tysięcy złotych. Konkurs dla wszystkich klientów oddziałów Specjał za najwięk-
sze zakupy w okresie od 2 do 15 listopada 2020r. Na stronie targispecjal.pl dostępny będzie ranking 
klientów wg wartości realizacji zamówień. Ranking publikowany i aktualizowany codziennie.  
Warunkiem odebrania nagrody jest terminowe uregulowanie należności.

NAGRODY DLA KLIENTÓW – LOKALNIE 

NAGRODY DLA KLIENTÓW – CENTRALNIE 
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WEBINARIA – KONGRES FMCG, KONFERENCJE FINANSOWE,  
PANEL MIĘSNY 

W programie wydarzenia 4-5 listopada m.in.: 
 Inauguracja otwarcia Targów wraz z wręczeniem Złotych Medali.
 Wystąpienie Krzysztofa Tokarza, Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Specjał, prezentacja GK Specjał.
 Wręczenie nagród: Złotych Specjałów, statuetek od władz Miasta i Regionu.
 Debata „Sektor FMCG w nowej rzeczywistości – scenariusze i wyzwania dla handlu. Branża pod presją pandemii 

i recesji gospodarczej”.
 Debata „Rola sektora hurtowego w strategiach detalistów i dostawców – perspektywy i kierunki rozwoju”.
 Prezentacja: „Zakupy w małych sklepach – jak zmieniał się koszyk zakupowy i jego wartość wraz z kolejnymi  

miesiącami pandemii”.
 Debata „Małe sklepy po pandemii – jak odpowiedzieć na zmianę potrzeb i perspektyw”. 
 Prezentacja „Konsument i zmiany jego zachowań”.
 Debata „Konsument i zmiany jego zachowań”.
 Prezentacja Top Food - najlepsza oferta dla Twojego sklepu.
 Prezentacja „Jak dzięki ekspozycji i komunikacji sprzedać więcej”.
Ponadto: 
 Panel finansowy: „(R)ewolucja w raportowaniu – wyzwania nowej struktury JPK_V7”, „Nowe regulacje 2020/2021  

– uproszczenia czy utrudnienia podatku VAT?”.
 Panel mięsny.

LOTERIA TARGOMANIA
500 atrakcyjnych nagród rzeczowych do rozlosowania  
spośród wszystkich zamówień targowych złożonych  
w terminie 2-15 listopada 2020r. 4-5 listopada zapraszamy  
do obejrzenia losowań online.

Harmonogram losowań: 
 3 LISTOPADA – losowanie z zamówień targowych 2.11.2020 – 30 nagród
 4 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 3.11.2020 – 80 nagród
 5 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 4.11.2020 – 80 nagród
 6 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 5.11.2020 – 30 nagród
 9 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 6,7,8.11.2020 – 30 nagród
 10 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 9.11.2020 – 30 nagród
 12 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 10 i 11.11.2020 – 60 nagród
 13 LISTOPADA- losowanie z zamówień targowych 12.11.2020 – 30 nagród
 16 LISTOPADA – losowanie z zamówień targowych 13, 14, 15.11.2020 – 30 nagród
 17 LISTOPADA- losowanie zamówień targowych z 2–15.11.2020 – 100 nagród

PARTNERZY
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Wielkopolska współpraca
Około 6 tysięcy indeksów od 150 producen-
tów w ofercie, 800 odbiorców, w tym 600 
o charakterze stałym, czyli z długotermino-
wymi umowami oraz niezłe perspektywy 
dalszego wzrostu obrotów to tylko wybrane 
wskaźniki obrazujące efekty pracy jednego 
z najmłodszych oddziałów Specjału w wiel-
kopolskim Śremie. Powstały tak niedawno, 

bo 1 września 2019 roku, oddział może być 
dumny z takich wyników tym bardziej, iż 
w Wielkopolsce działają nie tylko lokalni 
konkurenci, ale i inne oddziały rzeszowskiej 
firmy. To zaś oznacza, że konieczne było 
już na wstępie funkcjonowania śremskiego 
Specjału takie „ułożenie” wzajemnej współ-
pracy, aby działania podejmowane przez 
oddziały w Śremie, Lesznie i Kaliszu nie 

kolidowały ze sobą. Maciej Kulpiński, dy-
rektor oddziału w Śremie przyznaje, że sporo 
czasu poświęcono na takie rozmowy z kole-
gami z Kalisza i Leszna na temat podziału 
lokalnego rynku między trzy oddziały Spe-
cjału, które przyniosłyby korzyści zarówno 
poszczególnym jednostkom, jak i firmie jako 
całości. Udało się zorganizować pracę w taki 
sposób, iż działania oddziałów uzupełnia-

Jeżeli ktoś sądzi, że trzy oddziały Specjału na terenie Wielkopolski to za dużo, 
z pewnością się myli. Oddział w Śremie udowadnia, że jest wręcz przeciwnie.

Oddział Specjału  
w Śremie 

Udany start

konkursy: Centralny – dla klien-
tów wszystkich oddziałów Spe-
cjał za największe zakupy oraz 
Lokalny - dla klientów poszcze-
gólnych oddziałów według naj-
większej wartości zamówienia. 

Nagrody centralne i lokalne 
W centralnej edycji główną na-
grodą będzie samochód osobowy 
Skoda Fabia. Ponadto do wygrania 
liczne zestawy nagród rzeczowych 
o wartości nawet 20 tys. zł, a wśród 
nich telewizory, smartfony, lap-
topy, smartwatche, sprzęt do wy-
korzystania w sklepach. Z kolei 
w edycji lokalnej klienci mogą 
zdobyć tablety, głośniki przeno-
śne czy mini bandy. Warunkiem 
odbioru nagrody jest terminowe 
uregulowanie należności.

RANKING na stronie targi-
specjal.pl
Dla klientów będzie dostęp-
ny ranking według wartości 
realizacji zamówień. Ranking 
publikowany i aktualizowany 
codziennie. Warunkiem odbioru 
nagrody jest terminowe uregu-
lowanie należności.

Loteria TARGOMANIA 2020
Kontynuujemy odbywającą się 
od kilku lat loterię TARGOMA-
NIA 2020. Jednak w tym roku 
przygotowaliśmy aż 500 nagród. 
Warunkiem wzięcia udziału w lo-
sowaniu jest złożenie zamówie-
nia w terminie 02–15 listopada, 
niezależnie od jego wartości. 
Szansę na wygraną ma każde 
zamówienie. Do wylosowania 
500 nagród! Dostępnych 10 wa-
riantów nagród: blender ręczny, 
czajnik emaliowany, gofrownica, 
golarka męska, prostownica do 
włosów, waga kuchenna, opie-
kacz do kanapek, patelnia chef, 
suszarka do włosów, garnek chef

Transmisja online z losowań 
na stronie targispecjal.pl 

Kongres FMCG
Tegoroczna część merytoryczna 
odbędzie się w formie webinariów. 
Poziom merytoryczny Kongresu 
będzie równie wysoki jak w latach 
ubiegłych. W wirtualnej odsłonie 
spotkają się czołowi przedsiębior-
cy branży FMCG – właściciele 
i kadra zarządzająca, jak również 
przedstawiciele mediów, czy firm 

analitycznych i badawczych. Te-
matyka będzie oscylowała wokół 
takich obszarów jak: 
• branża pod presją pandemii 

i recesji gospodarczej,
• rola sektora hurtowego 

w strategiach detalistów 
i dostawców,

• zakupy w małych sklepach 
w dobie pandemii,

• konsument i zmiany jego 
zachowań,

• wpływ ekspozycji na sprzedaż. 
W ramach części meryto-

rycznej zrealizowany zosta-
nie również panel finansowy, 
opracowany przy współpracy 
z GWW. Tematyka przedstawia 
się następująco:
 • „(R)ewolucja w raporto-

waniu – wyzwania nowej 
struktury JPK_V7.

 • „Nowe regulacje 2020/2021 
– uproszczenia czy utrud-
nienia podatku VAT?”
Dodatkowo przygotowuje-

my również panel mięsny.
Kongres potrwa dwa dni, 

czyli 4 i 5 listopada. Transmisję 
na żywo będzie można oglądać 
na stronie targispecjal.pl, gdzie 

wkrótce opublikujemy dokład-
ny program. 

Nagrody dla producentów
Podczas targów przyznamy 
również nagrody i wyróżnienia 
dla producentów. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, odbędzie się 
konkurs Złote Medale dedyko-
wany producentom artykułów 
spożywczych. Konkurs zosta-
nie przeprowadzony w niezmie-
nionej formule: nagrodzimy 30 
najlepszych produktów, których 
producenci otrzymają prawo do 
posługiwania się znakiem. Wrę-
czymy również nagrody Złoty 
Specjał w kategoriach: Produkt 
Roku, Dynamika Sprzedaży, 
Współpraca 2020, Partner 
Flotowy 2020, Osobowość 
Roku. Kolejne statuetki zostaną 
wręczone przez przedstawicieli 
władz miasta i regionu, a zatem 
przez Wojewodę Podkarpackie-
go, Marszałka Województwa 
Podkarpackiego oraz Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. Przyznanie 
nagród będzie transmitowane 
na stronie targispecjal.pl.

Patrycja Wilczyńska
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ją się i nie kolidują ze sobą prowadząc do 
nie zawsze zdrowej, wewnętrznej konku-
rencji. – Nie były to łatwe rozmowy, udało 
się nam jednak wypracować takie sposoby 
współpracy, które zapewniają autentyczną 
efektywność naszego i ich funkcjonowania. 
Przykładem może być właśnie współpraca 
z oddziałem w Lesznie, dla którego świadczy-
my usługi logistyczne przygotowując towar 
dla klientów będących w obsłudze oddziału 
Leszno. Nie ulega wątpliwości, że tego ro-
dzaju współpraca korzystna dla wszystkich 
oddziałów wielkopolskich Specjału będzie 
się rozwijała z niewątpliwą korzyścią dla 
firmy – opowiada Maciej Kulpiński.

Oferta na miarę potrzeb
Oddział Specjału w Śremie dysponuje po-
wierzchnią magazynową około 2800 mkw., 
z czego około 10 proc. to powierzchnia 
chłodnicza. Posiadanie chłodni umożliwia 
zaoferowanie klientom oddziału szeregu 
produktów, przede wszystkim nabiałowych, 
wymagających szczególnych warunków 
przechowywania. Nic więc dziwnego, iż 
kategorie produktów schłodzonych sta-
nowią drugą pod względem wielkości 
sprzedaży grupę produktów dostarczanych 

klientom z udzia-
łem w sprzedaży 
rzędu ponad 16 
proc. Oczywi-
ście kategoria 
dominująca to 
produkty alkoho-
lowe z udziałem 
ponad 32 proc., 
zaś trzecie miej-
sce przypada wo-
dom i napojom, 
które stanowią 
prawie 15 proc. 
sprzedaży. Tak 
więc te trzy ka-
tegorie decydują 

o prawie 60 proc. obrotów. Produkty suche 
reprezentowane w ofercie Specjału zajmują 
tu dalsze pozycje, zaś wśród nich liczą się 
przede wszystkim kawy, herbaty i słody-
cze. Stosunkowo 
mały jest udział 
w ofercie pro-
duktów charak-
terze lokalnym, 
bowiem stano-
wią one zaled-
wie około 5 proc. 
oferty.

Oddział ob-
sługuje klientów 
w promieniu 
około 100 km od 
Śremu. Blisko 
85 proc. z nich 
to odbiorcy deta-
liczni, zaś około 
15 proc przypada 
na mniejsze hurtownie. Dyrektor Kulpiński 
przyznaje jednak, że celem jest poszerza-
nie bezpośredniego zaopatrywania handlu 
detalicznego, czyli zwiększanie udziału 
detalistów wśród odbiorców produktów 
oferowanych przez oddział. Na terenie 

odsługiwanym 
przez Śrem funk-
cjonuje zarówno 
sporo sieci de-
talicznych typu 
PSS-y, niemało 
sklepów sieci 
franczyzowych 
Specjału, jak 
i znacząca liczba 
całkowicie nie-
zależnych deta-
listów. – Obecnie 
blisko 40 proc. 
naszej sprzedaży 
przypada na wła-

sne sieci franczyzowe firmy, a więc Livio 
i Nasz Sklep, około 7,5 proc. przypada na 
sieci społemowskie charakteryzujące się 
dosyć silną pozycją na tutejszym rynku, zaś 
reszta, poza oczywiście podhurtem, trafia do 
w pełni prywatnych detalistów – kontynuuje 
szef oddziału.

Liczy się jakość obsługi
Dyrektor Maciej Kulpiński zauważa, że 
krótki okres funkcjonowania oddziału 
charakteryzował się sporą dynamiką. Tym 
bardziej, że liczący 35 osób zespół pra-
cowników musiał dostosować się do or-
ganizacji firmy Specjał jako całości i stylu 
w jakim jest ona zarządzana. Uzyskany 
dzięki Specjałowi know how umożliwił 
jednak tak efektywny rozwój, jaki udało 
się oddziałowi osiągnąć. Nawet w okresie 
trwającej pandemii udało się uzyskać niezłe 
rezultaty, zaś w marcu sprzedaż okazała się 

wręcz rekordowa. Oczywiście w następnych 
miesiącach nieco spadła, ale i tak ocena 
pierwszych miesięcy funkcjonowania od-
działu wypada bardzo dobrze. 

Oczywiście najważniejszym zadaniem 
w najbliższych miesiącach jest dalszy roz-
wój sprzedaży, a także współpracy z sie-
ciami detalicznymi, zarówno lokalnymi, 
jak i należącymi do Grupy Specjał. Możli-
wości są w przypadku Śremu dosyć duże, 
bowiem potencjał konkurencyjny oddziału 
jest niebagatelny. – Składa się na to za-
plecze w postaci siły Grupy Kapitałowej 
Specjał i jej ogromnego doświadczenia, ale 
nie tylko. Mamy także zespół pracowniczy 
o dużej wiedzy i umiejętnościach oraz nie-
zwykle nowoczesne zaplecze magazynowe. 
To wszystko wpływa na jakość obsługi klien-
ta. A w tym przecież leży klucz do sukcesu 
naszego oddziału – podsumowuje Maciej 
Kulpiński.

Witold NartoWski
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Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse, ul. Boya-Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
www.specjalfinanse.pl

e-mail: biuro@specjalfinanse.pl, tel. 17 8 507 507
Sklep internetowy: www.sklep.specjalfinanse.pl

NOWA OFERTA Z ROAMINGIEM!
 

 
 

Abonament BEZ LIMITU i Internet 
Bez limitu rozmowy na tel. komórkowe i stacjonarne  

oraz SMS/MMS + pakiet internetowy  

+ 

Roaming bez limitu na terenie UE w cenie abonamentu 
Rozmowy przychodzące/wychodzące i SMS 

OPCJE 
ABONAMENTU

OPŁATA 
ABONAMENTOWA 

ZA 1 MIESIĄC 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA ZA 
CAŁY OKRES UMOWY 

(13 MIESIĘCY)  
BEZ LIMITU + INTERNET 

4GB + 
ROAMING NA TERENIE UE 

11,07 zł 143,91 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
8GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

 12,30 zł 159,90 zł  

BEZ LIMITU+ INTERNET 
20GB + 

ROAMING NA TERENIE UE 

14,76 zł 191,88 zł  

BEZ LIMITU + INTERNET 
25GB + bez limitu 

prędkość do 10Mb/s + 
ROAMING NA TERENIE UE 

17,22 zł 223,86 zł  

 

SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.specjalfinanse.pl 

Internet mobilny 
DOSTĘPNE OPCJE INTERNETU MOBILNEGO  

Miesięczny limit 
GB 35 GB 150 GB 210 GB 

Miesięczny koszt 
abonamentu  8,61 zł 22,14 zł 24,60 zł 

Abonament za cały 
okres umowy 
(13 miesięcy) 

111,93 zł 287,82 zł 319,80 zł 

 
Abonament BEZ LIMITU + Internet 

OPCJE 
ABONAMENTU 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA 

ZA 1 MIESIĄC 

OPŁATA 
ABONAMENTOWA ZA 
CAŁY OKRES UMOWY 

(13 MIESIĘCY) 
BEZ LIMITU + INTERNET 

2GB 7,38 zł 95,94 zł 

BEZ LIMITU+ INTERNET 
8GB 8,61 zł 111,93 zł 

BEZ LIMITU+ INTERNET 
20GB 11,07 zł 143,91 zł 

BEZ LIMITU + INTERNET 
25GB + bez limitu 

prędkość do 10Mb/s 
13,53 zł 175,89 zł 

Cennik brutto 

Jednorazowe opłaty: aktywacyjna 1,23 zł, za migrację numeru 1,23 zł  

 

SPECJAŁ FINANSE Sp. z o.o.  

ul. Boya-Żeleńskiego 5 

35-105 Rzeszów 

www.specjalfinanse.pl    

e-mail: biuro@specjalfinanse.pl 

tel. 17 8 507 507 

Po raz kolejny GK Specjał za-
jęła najwyższą lokatę wśród 

firm hurtowych branży FMCG. 
Zestawienie uwzględnia przy-
chody ze sprzedaży w 2019 r. 
oraz wartość rynkową firm. Te-
goroczna lista 200 największych 

polskich firm to już szóste wyda-
nie jedynego takiego zestawienia 
w polskich mediach. Wszystkie 
firmy ujęte w tegorocznym ran-
kingu jeszcze nigdy nie osiągnęły 
tak dużych przychodów.

Maciej czerwiński 

Grupa Kapitałowa Specjał uplasowała się na 
12. miejscu w zestawieniu 200 największych 
polskich firm tygodnika Wprost. Ranking 
powstał na bazie danych o przychodach, 
zyskach, aktywach i kapitałach własnych 
kilkuset firm z dominującym polskim 
kapitałem.

GK Specjał na 12. miejscu  
w rankingu Wprost!!!



03(84) / LIPIEC–WRZESIEŃ 2020 11

Wirtualne targi Rabatu Detal
Obecna sytuacja na rynku biznesowym spowodowała, że firmy 
stawiają na nowe rozwiązania zarówno w dziedzinie form 
sprzedaży, jak i prezentacji samych siebie. 

Targi Rabat Detal to impreza o bogatej 
historii, ciesząca się wielkim zainte-

resowaniem zarówno wśród właścicieli 
sklepów, jak i producentów. Zaintereso-
wani zgłaszają chęć uczestnictwa nawet 
z rocznym wyprzedzeniem. Jest to więc 
wyjątkowe wydarzenie handlowe i kultu-
ralne. Wydarzenie, któremu towarzyszy 
wielki rozmach, wspaniała oprawa mu-
zyczna i artystyczna.

Tym bardziej, iż sprzedaż detaliczna 
odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w go-
spodarce. Jej rozwój w obrębie handlu tra-
dycyjnego charakteryzuje coraz szersze 
wykorzystanie nowoczesnych form kontak-
tu między producentami, dystrybutorami, 
detalistami i konsumentami. Kluczową rolę 
w tej kwestii zaczął odgrywać handel wy-
korzystujący możliwości jakie niesie z sobą 

internet. Coraz powszechniej właściciele 
sklepów chcą korzystać z nowoczesnych 
platform internetowych jako narzędzi do 
realizowania zamówień. Zrozumienie i po-
znanie istoty dokonujących się zmian na 
polskim rynku wymaga dobrze dobranego 
planu i konsekwencji w jego realizacji. 
Jednocześnie jako sieć franczyzowa Rabat 
Detal nie planuje zwalniać tempa, chce 
wprowadzać coraz szerszy zakres oferowa-
nych usług będący odpowiedzią na aktualne 
trendy konsumenckie. 

Dbając o bezpieczeństwo uczestni-
ków podjęliśmy decyzję, by największe 
z naszych corocznych wydarzeń, czyli 
targi ogólnopolskie przenieść na platformę 
wirtualną. 

Taka formuła targów ma na celu po-
kazanie nas i naszych możliwości w inny 

sposób niż dotychczas. Wirtualne targi 
to bezpieczna forma dokonania zakupów 
w niezwykle atrakcyjnych cenach. Wyda-
rzenie to będzie wsparciem sprzedaży na 
linii dostawca – producent – franczyzo-
biorca Rabat Detal. 

Targi sieci Rabat Detal to spotkanie 
z kluczowymi kontrahentami, dystrybuto-
rami oraz franczyzobiorcami. Przewidzia-
no ponad 2000 uczestników i z górą 100 
wystawców oraz ponad 200 ofert promo-
cyjnych naszych największych partnerów 
biznesowych. Pojawią się najlepsze hity 
cenowe, nowości produktowe oraz mnó-
stwo nagród do rozdania. 

Wirtualne targi sieci Rabat Detal zapla-
nowano na 21-23 września 2020 r. Będzie 
można wybierać spośród wyjątkowych 
ofert handlowych. E-targi to wirtualne 
stoiska targowe wielu firm z branży FMCG 
wraz ze specjalnymi ofertami. Stale po-
szerzana oferta, rosnące grono wystawców 
z całego kraju sprzyjają rozwojowi i pod-
noszeniu rangi targów. A ich wirtualny 
charakter to bezpieczna forma dokona-
nia zakupów po niezwykle atrakcyjnych 
cenach. 

Stale poszerzana oferta, rosnące gro-
no wystawców z całego kraju sprzyjają 
rozwojowi i podnoszeniu rangi targów. 
Mamy nadzieję, że także formuła wir-
tualnych targów przyjmie się na stałe 
i będzie dodatkowym wsparciem i uzu-
pełnieniem tradycyjnych targów sieci 
Rabat Detal.

PauliNa szczuPak
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WIADOMOŚCI HANDLOWE, MAJ 2020
W wydaniu Wiadomości Handlowych 

zamieszczono informację, że Grupa Specjał 
pracuje nad uruchomieniem sklepu inter-
netowego. Wiadomości Handlowe piszą 
o wprowadzeniu rozwiązania z zakresu 
e-sklepu, z którego następnie mogliby sko-
rzystać jej franczyzobiorcy. W materiale 
zacytowano deklarację prezesa: jesteśmy na 
etapie opracowywania modelu sklepu inter-
netowego dla naszych franczyz. To element, 
który na pewno będzie nas interesował, bo 
jakaś grupa naszych franczyzobiorców 
w różnych miejscach 

prowadzi sklepy inter-
netowe i chwali sobie tę formę działalności. 
Zdaniem prezesa pandemia COVID-19 do-
prowadzi do zmiany przyzwyczajeń zaku-
powych niektórych klientów, a mianowicie 
więcej osób będzie się decydowało na zakup 
produktów spożywczych przez internet. Po-
nadto prezes podkreśla, że odsetek klientów 
zaopatrujących się w żywność poprzez kanał 
online „z pewnością będzie rósł”, to zarazem 
wskazuje, że „jest jeszcze za mały”.

PORTALSPOZYWCZY.PL, CZERWIEC 2020 
Na portalu zamieszczono informację 

o szacunkach GK Specjał dotyczących te-
gorocznej sprzedaży. Grupa Kapitałowa 
Specjał przewiduje 30-proc. wzrost sprze-

daży. Zacytowano wypo-

wiedź prezesa zarządu, Krzysztofa 
Tokarza, w której zwrócił uwagę, 
że w pierwszych dniach po ogło-
szeniu pojawienia się koronawiru-
sa w Polsce sprzedaż gwałtownie 
wystrzeliła w górę. Jednak w mia-
rę upływu czasu sytuacja zaczęła 
się stabilizować i szybko wróciła 
do normy, a potem sprzedaż nieco 
spadła. Mimo to okazało się, że pod 
względem sprzedażowym wyniki 
w I kwartale okazały się lepsze niż 
w tym samym czasie ubiegłego roku 
nawet o 30 proc 

HURT I DETAL, LIPIEC 2020
W magazynie Hurt i Detal opubli-

kowano materiał poświęcony 30-leciu 
Grupy Kapitałowej Specjał. To obszerny 
wywiad, w którym prezes zarządu przed-
stawia początki działalności firmy oraz 
rozwój na przestrzeni lat. W wywia-
dzie prezes prezentuje najważniejsze 
punkty z historii firmy, wymieniając 
kolejne branże, w których rozpoczynał 
działalność. Podkreśla, że nadal celem 
firmy jest dynamiczny rozwój. Zwraca 
jednak uwagę, że obecna pozycja, 
zasięg i potencjał firmy są zasługą 
całego, bardzo zaangażowanego ze-
społu. To jest zasługa tak naprawdę 
całego naszego zespołu, wszystkich 

ludzi, którzy się angażują – od mana-
gerów wysokiego szczebla 
poprzez przedstawicieli 
handlowych, magazynie-
rów i kierowców – bo to 
oni robią tę ostateczną 
pracę, oni się angażują. 
Jak widać mamy szczę-
ście do dobrych ludzi 
i to jest bardzo ważne 
– mówi prezes zarządu, 
Krzysztof Tokarz. 

DLAHANDLU.PL, SIER-
PIEŃ 2020

W materiale ser-
wisu dlahandlu.pl za-
mieszczono informacje o ubiegłorocznych 

zyskach GK Spe-
cjał. W publikacji 
czytamy, że w okre-
sie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2019 r. 
przychody netto GK 
Specjał wyniosły 
1.745.562.359,24 zł 
przy czym za 2018 
r. przychody wynio-

sły 1.382.208.253,67 zł, 
czyli dynamika wzrostu to 126,28 proc. 
Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 
27.227.189,77 zł. Co więcej podana jest także 
informacje, że sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów spożywczych wyniosła w ubie-
głym roku 1.489.181.246,24 zł, co stanowi 
85,25 proc. sprzedaży ogółem. W zakresie 
hurtowego handlu artykułami spożywczymi 
Grupa Kapitałowa w 2019 r. prowadziła 
działalność na terenie województw podkar-
packiego, małopolskiego, śląskiego, opol-
skiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, 
łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, 
wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko 
– pomorskiego. Według założeń spółki na 
następne lata, firma chce w dalszym ciągu 
powiększać udział w rynku poprzez kolej-

ne przejęcia firm z branży 

oraz roz-
wój organiczny. Spółka dąży do poprawy 
efektywności działania poprzez mocniejsze 
wykorzystanie „efektu skali” umożliwiają-
cego poprawę warunków zakupu i sprzedaży 
towarów handlowych.

WIADOMOŚCI HANDLOWE, CZERWIEC 
2020

Pandemia nie zatrzymała Grupy Spe-
cjał – tak czytamy czerwcowym wydaniu  
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W i a d o -
mości Handlowych. W materiale podano, 
że GK Specjał ma ambitne plany rozwoju 
i wzrostu sprzedaży. W artykule przedsta-
wiono komentarz Remigiusza Czerneckiego, 
wiceprezesa zarządu Grupy Kapitałowej 
Specjał, który twierdzi, że pandemia nie za-
trzymała Grupy Specjał. Dodaje, że dystry-
butor ma ambitne plany rozwoju i wzrostu 
sprzedaży. – Nasz plan na ten rok nie jest 
zagrożony. Cały czas idziemy do przodu. 
Dodatkowych wolumenów dostarczają nam 
inwestycje, które realizowaliśmy w ubiegłym 
roku. Z kolei strategia na 2021 rok będzie 
efektem tego, co uda nam się zrobić teraz 
– mówi Remigiusz Czernecki, wiceprezes 
zarządu, dyrektor handlowy w Grupie Ka-
pitałowej Specjał.

PRZEGLĄDHANDLOWY.PL, CZERWIEC 
2020

Na portalu Przeglądhandlowy.pl opu-
blikowano rozstrzygniecie tegorocznego 
konkursu Retailer Of The Year. Podano, 
że w kategorii Hurtownicy i Dystrybu-
torzy zwycięzcą została 

Grupa Kapitałowa Specjał. 
„Retailer of the Year 
– Wybrany przez do-
stawców” jest jedy-
nym wyróżnieniem na 
rynku przyznawanym 
sieciom detalicznym 
i hurtowym przez ich 
dostawców. Jej celem 
jest wyróżnienie sieci 
detalicznych oraz hur-
towych, działających 
w poszczególnych for-
matach na polskim ryn-
ku. Szczególnie takich, 
z którymi producentom 
FMCG najbardziej opłaca 

się współpracować. Nagroda 
przyznawana jest na podsta-
wie niezależnych badań. W tegorocznej 
edycji nagroda „Retailer of the Year” dla 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
została ponownie przyznana na podstawie 
badań przeprowadzonych przez renomowa-
ną firmę badawczą Nielsen.

PORADNIK HANDLOWCA – 
CZERWIEC 2020

Gazeta Poradnik Han-
dlowca napisała o laureatach 
konkursu Retailer Of The 
Year. Wśród zwycięzców 
znalazła się GK Specjał 
uznana za najlepszą firmę 
w kategorii Hurtownicy 
i Dystrybutorzy. Jak czy-
tamy w materiale Nagroda 
„Retailer of the Year 2019 
– Wybrany przez dostawców” 
organizowana przez European Conferences 
United wraz z firmą badawczą Nielsen 

jako partnerem 
merytorycznym, 
jest jedyną nagro-
da w branży han-
dlu i dystrybucji 
p r z y z n a w a n a 
sieciom detalicz-
nym i hurtowym 
przez ich partne-
rów handlowych 
na podstawie 
ankiety. Uczest-
niczący w bada-
niu dostawcy za 
najważniejsze 
uznali kolejno 
takie obszary 
jak: kontakty 
z zespołem, 

współpra-
ca przy rozwoju biznesu, wa-

runki handlowe, logistyka oraz wizerunek. 

PORADNIK HANDLOWCA – CZERWIEC 
2020

W magazynie zamieszczono informa-
cje o otwarciu 4000. placówki pod szyl-

dem Nasz Sklep. Otwarcie 

jubileuszowego 
sklepu miało miejsce 23 maja. Placów-
ka ma około 100 merów kwadratowych 
powierzchni i została gruntowanie wyre-
montowana. W dniu otwarcia na klientów 
czekały atrakcyjne promocje. W materiale 
podano również, że na koniec zeszłego 
roku we wszystkich sieciach należących 
do GK Specjał znajdowało się ponad 8600 
sklepów 

HURT I DETAL, CZERWIEC 2020
Gazeta opublikowała informację 

o otwarciu 4000. placówki pod szyldem 
Nasz Sklep. Delikatesy Premium, o których 
mowa, znajdują się w miejscowości Stróże 
koło Grybowa w województwie małopol-
skim. To kolejny krok w rozwoju sieci, która 
na polskim rynku istnieje nieprzerwane od 
dwóch dekad. 

Patrycja Wilczyńska 



03(84) / LIPIEC–WRZESIEŃ 202014

Nasz Sklep otwiera 
kolejne placówki
Lato obfitowało w nowe otwarcia 
Delikatesów Premium i Sezam oraz 
sklepów pod szyldem Nasz Sklep. 
Mimo pandemii rozwój sieci  
nie zwalnia.

W miejscowości turystycznej Krzeszna 
na terenie oddziału gdańskiego uru-

chomiliśmy kolejny sklep w formacie De-
likatesy Sezam. Placówka przeszła remont 
wraz z wymianą całości wyposażenia, co 
umożliwiło zwiększenie asortymentu oraz 
prawidłową ekspozycję towaru. Dzięki tym 
zmianom klient teraz ma większy wybór 
oraz czytelność asortymentu.

Sklep prowadzi także sprzedaż przetwo-
rów własnych w słoikach. Wytwarzane są 
w naturalny sposób i oznaczone logo firmy 
właściciela sklepu.

Kolejne otwarcie, tym razem w formacie 
Premium, miało miejsce w miejscowości 
Sędziszów w oddziale Łódź. W sklepie zo-
stał przeprowadzony remodeling z zastoso-
waniem prawidłowego layoutu oraz wdro-
żono nowoczesne standardy wyposażenia. 

Właścicielka placówki wymieniła również 
oświetlenie, co wraz ze zmianą kolorystyki 
wnętrza oraz elewacji zewnętrznej zaowo-
cowało całkowitą zmianą wizerunku sklepu. 
Obecnie przy dużym wyborze asortymentu, 
a w szczególności zachęcającym świeżością 
stoisku warzywno-owocowym, nie sposób 
się oprzeć znaczącym zakupom.

W oddziale Łódź również zostały uru-
chomione dwa sklepy w formacie Delikatesy 
Premium.

Pierwsze otwarcie dotyczy placówki 
Cezarego Bartkowiaka w miejscowości 
Chełmce. Lokal o powierzchni 140 mkw. 
jest drugim sklepem otwieranym w formacie 
Premium.

Właściciel tej firmy rodzinnej posiada 
również dwa sklepy w formacie Delikate-

sy Sezam, których otwarcie 
było realizowane wspólnie 
z naszą siecią. W sklepie 
w Chełmcach całkowicie 
zmieniono jego ustawie-
nie, dzięki czemu uzyskano 
prawidłową komunikację, 
a tym samym funkcjonal-
ność sklepu. Z racji spo-
rej powierzchni placówkę 
charakteryzuje bogaty wy-
bór produktów w każdej 
z grup asortymentowych, 
a w szczególności produk-
tów świeżych na stoiskach 

mięsno-wędliniarskim i warzywno-owo-
cowym. W dniu otwarcia klienci nie kryli 
zadowolenia z nowgo kształtu sklepu, tym 
bardziej, że mogli się również rozkoszować 
przygotowanymi degustacjami i słodkościa-
mi oraz dokonać zakupów z obficie przygo-
towanej oferty promocyjnej. 

Kolejne otwarcie odbyło się w Rado-
szewicach. Sklep Marcina Szyny został 
rozbudowany, czemu towarzyszył gene-
ralny remont zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Obecnie powierzchnia sali sprze-
daży wynosi 130 mkw. W sklepie zosta-
ło również wymienione oświetlenie oraz 
całość wyposażenia stosownie do wyma-
gań formatu Premium. Powiększenie sali 
sprzedaży w połączeniu z prawidłowym 
merchandisingiem umożliwiło zwiększe-
nie asortymentu i zarazem prawidłową 
ekspozycję towaru. Dzięki temu klient ma 
większy wybór i może w pełni zaspokoić 
swoje potrzeby zakupowe.

W ostatnim czasie w oddziale Kraków 
miało miejsce otwarcie Delikatesów Pre-
mium Agaty Gryboś. Sklep znajduje się 
w miejscowości Stróże koło Grybowa. 
W trakcie remodelingu został wyposażony 
według standardów obowiązujących w sieci 
z zastosowaniem prawidłowych zasad mer-
chandisingu. Nowa wizualizacja zewnętrzna 
i wewnętrzna sklepu oraz oferta cenowa 
zaowocowały w dniu otwarcia licznym przy-
byciem klientów.
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W miejscowości Manasterz w oddziale 
Rzeszów otworzyliśmy wspólnie z Czesławą 
Fok Delikatesy Sezam. W sklepie zastoso-
wano wyposażenie w nowym standardzie 
Premium, zostały również wdrożone pla-
nogramy ułożenia asortymentu z podziałem 
na grupy asortymentowe, co zdecydowanie 
polepszyło wizerunek i czytelność półki.

Natomiast w miejscowości Przyszów 
z państwem Żak otworzyliśmy Delikatesy 
Premium.

Budynek, w którym mieści się obecnie 
sklep, został dobudowany do dawnego skle-
pu, a sala sprzedaży liczy obecnie 150 mkw. 
Market posiada profesjonalne oświetlenie 
sali sprzedaży oraz duży parking. W skle-
pie na uwagę zasługuje pięknie rozbudo-
wane stoisko alkoholowe. Bardzo dobrze 
zaprojektowane i zaopatrzone są stoiska 
z produktami świeżymi: pieczywem, wa-
rzywami i owocami, nabiałem oraz stoisko 
mięsno-wędliniarskie. 

Na uwagę zasługuje również placówka 
Mateusza Gałka w formacie Delikatesy Pre-
mium. Sklep mieści się na dużym osiedlu 
domów jednorodzinnych w Zamościu. Po 
remoncie sali sprzedaży nastawiony jest na 
sprzedaż świeżej żywności. Stoiska zgodne 
ze standardami Premium kuszą świeżymi 
wędlinami, warzywami, czy nabiałem. Na 
uwagę zasługuje również stoisko alkoho-
lowe.

Sklep w formacie Delikatesy Premium 
otwarty został także w miejscowości Hory-
niec wspólnie z miejscową Gminną Spół-
dzielnią. Placówka już od wejścia kusi 
piękną wizualizacją zewnętrzną dedyko-
waną dla tego formatu. Sklep przeszedł 
generalny remont, można powiedzieć wręcz, 
że w miejscu starego sklepu powstały nowe 
profesjonale delikatesy. Na otwarcie przy-
gotowano liczne promocje i atrakcje dla 
klientów.

W miejscowość Łęczna, w oddziale Lu-
blin w formacie Delikatesy Sezam ruszył 
sklep Marcina Zielińskiego. Obiekt prze-
szedł generalny remont wraz z wymianą 
części wyposażenia, co wprowadziło akcent 
nowoczesności. Wdrożenie prawidłowego 
layoutu i wizualizacji zewnętrznej zmieniło 
sklep w funkcjonalne delikatesy, w których 
klienci chętnie dokonują zakupów. 

Nie można też nie wspomnieć o remo-
delingu sklepów w formacie Nasz Sklep 
w oddziale Rzeszów. Do sieci przystąpiły 

placówki Czesława Szynalika z Ustrzyk 
Górnych, Patryka Kędziora z Chorzelowa 
i Rzyszarda Blicharskiego z Przemyśla, 
zaś w oddziale Tomaszów Lubelski Mar-
ty Gidzińskiej z Hrubieszowa. Sklepy te 
przeszły gruntowny remont sali sprzedaży 
z zastosowaniem nowego oświetlenia oraz 
zgodnym z projektem ustawieniem rega-
łów. W sklepach tych wdrożyliśmy również 
standard wyposażenia charakterystyczny 
dla formatu Nasz Sklep. W celu podnie-
sienia jakości obsługi, personel przed 
otwarciem został przeszkolony z zasad 
merchandisingu, obsługi klienta i zarzą-
dzania stoiskiem mięsno-wędliniarskim. 
Dzięki tym zmianom sklepy te stały się 
nowoczesne, przestronne, a towar jest le-
piej widoczny.

W dniu otwarcia we wszystkich sklepach 
franczyzowych zostały przygotowane liczne 
promocje cenowe, degustacje oraz konkur-
sy. Nie zabrakło również klientów, którzy 
licznie dopisali nie kryjąc pozytywnego 
wrażenia.

kaMila tarsa 



03(84) / LIPIEC–WRZESIEŃ 202016

Remodeling w oddziale 
Livio Poznań

Dzień Dziecka w Livio Chojnice

Sklep w formacie TOP należący do Ja-
rosława Prusaka z Wolsztyna znacząco 

zmienił swój wygląd. Nowe ustawienie 
regałów i ekspozycja towarów wizual-
nie powiększyła powierzchnię placówki, 
a większy asortyment na półkach na pew-
no przyciąga nowych klientów. W sklepie 
wdrożone zostały planogramy ułożenia 
asortymentu z podziałem na grupy asor-
tymentowe. Działania te sprawiły, że pół-

ka sklepowa jest czytelna, a tym samym 
maksymalnie wykorzystano powierzchnię 
sklepu. W efekcie przełoży się to na wzrost 
obrotów placówki.

Zarówno wizualizacja wewnętrzna, 
jak i zewnętrzna sklepu zostały wykonane 
zgodnie ze standardem sieci, wymieniono 
również oświetlenie placówki. To wszystko 
sprawiło, że w dniu otwarcia klienci sklepu 
byli zachwyceni zmianą.

Sklep zarządzany jest poprzez system 
Hipermarket, w który wyposaża zrzeszone 
sklepy Polska Sieć Handlowa Livio. Pro-
gram ten gwarantuje kompleksowe zarzą-
dzanie zakupami oraz sprzedażą. 

Z okazji nowej odsłony sklepu na klien-
tów czekały upominki oraz wiele atrakcyj-
nych promocji.

Mariusz Michalczyk

Poprawa jakości zrzeszonych w sieci sklepów 
poprzez ich remodeling to jedno z ważniejszych 
zadań PSH Livio. Kolejny sklep należący do naszej 
sieci zdecydował się na ten krok. 

Na licznie przybyłe dzieci 
czekały atrakcje we wszyst-

kich sklepach właścicielki – 
w Trzciance na os. Słowackiego 
11 i Słowackiego 28 oraz przy 
ulicy Wieleńskej 32, w Niekur-
sku przy ulicy Polnej 1, a tak-
że w Straduniu 16. Ogłoszono 
również konkurs z nagrodami. 
Filip miał pełne ręce roboty roz-
dając przygotowane upominki 
i gadżety.

Oddział Chojnice regularnie 
powiększa swój zasięg działa-

nia. W maju do sieci oddziału 
dołączyło 9 sklepów, co daje 
łączną ilość 340 placówek. 
Również w maju został otwarty 
sklep w Mirosławcu Górnym. 
Właściciel Jarosław Łosin 
z żoną otworzyli swój drugi 
sklep pod logo Livio. Sklep 
mieści się w samym centrum 
miasteczka. Jego powierzchnia 
120 mkw. z pełną ofertą spo-
żywczą, kącikiem kawowym 
oraz Lotto. 

Mariusz Michalczyk

Firmowa maskotka PSH Livio 
pasikonik Filip wraz z właścicielką 
sklepów „Rogalik” w Trzciance 
zorganizowali 1 czerwca br. 
niespodziankę dla wszystkich dzieci. 
Katarzyna Wardak z siostrą Ewą przy 
wsparciu oddziału Chojnice ogłosiła 
festyn przez portal społecznościowy 
Facebook. 
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Pierwszego dnia miesiąca od godzin po-
rannych klienci mogli odwiedzić sklepy 

w Radomiu i w Wierzbicy działające pod 
szyldem Livio Market Plus. Tym samym 
sieć sklepów własnych GK Specjał liczy 
już 60 placówek, które działają pod różnymi 
szyldami.

Obiekt Livio w Radomiu zlokalizowany 
przy ulicy Młodzianowskiej to duża pla-
cówka handlowa o powierzchni sprzedaży 
260 mkw i zapleczu magazynowym liczą-
cym prawie 120 mkw. Sklep ten zatrudnia 
14 osób, a w sali sprzedaży usytuowane są 
trzy kasy. Natomiast Livio zlokalizowane 
przy ulicy Żeromskiego w Wierzbicy to 
mniejsza placówka handlowa o powierzchni 

sprzedaży 160 mkw i zapleczu magazyno-
wym blisko 60 mkw. Klienci mają moż-
liwość skorzystania z jednej z dwóch kas 
dostępnych w sklepie.

Standardowo sklepy zostały zaopatrzo-
ne w bogaty i zróżnicowany asortyment, 
którego istotną część stanowią produkty 
świeże, które w wydzielonych miejscach 
oferują warzywa, świeże owoce, produkty 
mięsno-wędliniarskie czy pieczywo za-
równo od dostawców ogólnopolskich, jak 
i regionalnych.

Obie nowe placówki zostały wyposa-
żone w nowoczesne urządzenia do obsługi 
klientów, dzięki czemu odwiedzający są 
obsługiwani kompleksowo i profesjonalnie. 

Obiekty dysponują parkingami bezpośred-
nio sąsiadującymi z budynkami, w których 
znajdują się sklepy. Klienci mogą więc swo-
bodnie zaparkować samochód.

Powierzchnie sklepowe pozwalają na 
łatwe i bezproblemowe zakupy, a szeroki 
asortyment połączony z nową wizualizacją 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz oby-
dwu obiektów zapewne przyciągnie nowych 
klientów.

W dniu otwarcia odwiedzający mieli 
możliwość zapoznania się z asortymentem, 
licznymi promocjami oraz skorzystać z wie-
lu degustacji produktów, które na stałe są 
dostępne w ofercie sklepowej.

Wojciech Pietrucha

Na początku sierpnia do grona sklepów własnych wchodzących w skład GK Specjał 
dołączyły dwie nowe placówki zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Sieć sklepów  
własnych  
coraz większa

Sklep w Radomiu 

Sklep w Wierzbicy Sklep w Wierzbicy 

Sklep w Radomiu 



03(84) / LIPIEC–WRZESIEŃ 202018

Na najmłodszych czeka konkurs pla-
styczny. Mogą w nim wziąć udział 

dzieci pracowników wszystkich spółek 
Grupy Kapitałowej Specjał. Technika 
wykonania prac jest dowolna. Liczy się 
kreatywność i zdolności artystyczne. Na-
grody będą przyznawane w kilku katego-
riach wiekowych. Dla każdego malucha 
przygotowany jest upominek.

Natomiast pracowników zachęcamy 
do udziału w konkursie fotograficznym. 
Tu liczy się pomysł na ujęcie w obiek-
tywie ciekawych miejsc, atrakcji, wy-
darzeń, itp.

Zdjęcia prosimy 
dostarczać do Biu-
ra Obsługi Zarządu 
pocztą e-mail lub 
osobiście na nośni-
ku cyfrowym.

Obydwa konkur-
sy trwają do dnia 30 września 2020 roku. 
Wtedy mija termin na nadsyłanie prac i zdjęć. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
Prace plastyczne można przekazywać do kie-
rowników działów/oddziałów, wysyłać pocztą 
lub osobiście złożyć w Biurze Obsługi Zarzą-
du. Zdjęcia w dowolnej formie należy prze-

syłać mailowo na adres malgorzata.ozog@
specjal.com.pl, beata.mikosz-polak@specjal.
com.pl lub przekazać osobiście na nośnikach 
elektronicznych, albo wywołane. Szczegóły 
i regulamin dostępne na stronie www.specjal.
com.pl oraz w Biurze Obsługi Zarządu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Małgorzata oźóg 

Moje wakacje
Konkursy dla pracowników i ich dzieci
Zapraszamy do udziału w konkursach 
dla pracowników i ich pociech 
organizowanych przez GK Specjał. 
Pochwalcie się swoimi wakacjami! 
Zachęcamy do udziału. Warto, bo 
łączna pula nagród wynosi 2500 zł.

O czym powinniśmy pamiętać ? 
Najważniejsze to przestrzeganie zasad i za-
leceń dotyczących postępowania w warun-
kach zagrożenia wirusem. Myjemy ręce 
częściej niż do tej pory z użyciem mydła 
i ciepłej wody po powrocie do domu, przed 
i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po 
kontakcie z innymi osobami przez mini-
mum 20 sekund. Odkażamy dłonie prepara-
tami na bazie alkoholu. Unikamy dotykania 
rękami oczu, nosa i ust. Zakrywamy nos 
i usta podczas kaszlu i kichania, najlepiej 
chusteczką. 

Podczas podróży szczególnie dbamy 
o higienę dłoni, zwłaszcza podczas spoży-
wania posiłku. 

Dbamy o dostarczenie organizmowi 
niezbędnych witamin, także poprzez nowe 

sposoby przygotowywania zdrowszych po-
siłków. 

Środki ochrony osobistej, takie jak ręka-
wiczki medyczne, żele antybakteryjne i ma-
seczki ochronne są niezbędne w szpitalach 
i przychodniach. Jednak w dobie koronowi-
rusa warto zastosować takie środki również 
w domu i w pracy. Pomogą one uchronić nas 
przed wirusami i bakteriami. Wszystkie te 
środki są szczególnie istotne w profilakty-
ce chorób u osób z obniżoną odpornością, 
u dzieci, seniorów, kobiet w ciąży.

Rękawiczki medyczne, maseczki i żel 
antybakteryjny są łatwe w zastosowaniu, 
a jednocześnie mogą przynieść wiele korzy-
ści zdrowotnych. W asortymencie salonów 
medycznych Cezal dostępne są żele bakte-
ryjne w dużych i małych pojemnościach, 

mieszczące się w biurowej apteczki, dam-
skiej torebce czy schowku samochodowym. 
Dzięki temu można zawsze mieć przy sobie 
taki środek antybakteryjny. Rękawiczki me-
dyczne przydadzą się z kolei wszystkim tym 
osobom, które na co dzień mają styczność 
z innymi pacjentami w sytuacji, w której 
konieczna jest opieka nad innym, chorym 
domownikiem, a także będą doskonałym 
uzupełnieniem domowej i samochodowej 
apteczki. Maseczki ochronne to doskonała 
ochrona w walce z rozprzestrzenianiem się 
wirusów i bakterii na odległość. W sprzeda-
ży są także przyłbice, półprzybice i maseczki 
wielokrotnego użytku.

Dlatego już dziś zapraszamy do zakupów 
w naszych sklepach medycznych. 

jolaNta darłak

W okresie pandemii koronawirusa zarazić się nie jest trudno. Dlatego tak ważne 
jest dbanie o codzienną higienę, a także wprowadzanie nowych nawyków 
żywieniowych i zdrowotnych.

Jak dbać o zdrowie  
w dobie koronawirusa? 

mailto:malgorzata.ozog@specjal.com.pl
mailto:malgorzata.ozog@specjal.com.pl
mailto:beata.mikosz-polak@specjal.com.pl
mailto:beata.mikosz-polak@specjal.com.pl
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Małgorzata Bartman
Pracuje w oddziale rzeszowskim sieci Rabat Detal 
na stanowisku dyrektora zakupów. Przez 22 lata 
prowadziła własne sklepy ogólnospożywcze. 

W GK Specjał od niespełna dwóch lat, jednak już 
dała się poznać jako osoba dynamiczna i bardzo kontaktowa. 
Jej wieloletnie doświadczenie zarówno od strony praktycznej, 
czyli prowadzenia sklepu, jak i od strony zarządzania działem 
zakupów sieci detalicznych sprawiają, że Małgosia działa jak 
„torpeda”, czyli skutecznie, szybko i do celu. Cechuje ją pełen 
profesjonalizm, bardzo dobre relacje z kontrahentami oraz pełne 
zaangażowanie w pracę. 

Bogusław Mazurek
Pracownik centralnego działu IT. Z wykształcenia księgowy, z za-
miłowania informatyk. Pracuje w Specjale od 2012 roku. Doskonały 
fachowiec, swoimi niekonwencjonalnymi działaniami (i zaanga-

żowaniem) niejednokrotnie uchronił firmę przed 
paraliżem informatycznym. Uwielbiają go wszyscy 
współpracownicy, a szczególnie przedstawiciele 
handlowi, ponieważ zapewnia im komfort pracy 
w optymalnych warunkach. Prywatnie wielki miło-
śnik muzyki klasycznej. 

Rafał Skiba
Dyrektor logistyki w Specjał O/Łódź. Logistyk nr 1 
w Specjale (jeśli chodzi o doświadczenie w branży, 
staż pracy w Specjale, wiedzę i umiejętności). Do-

skonale zarządza i organizuje pracę logistyki. Zawsze 
otwarty na nowe pomysły zwiększające efektywność pracy i zyski 
firmy. Prywatnie piłkarz (były), wędkarz oraz miłośnik zimowego 
morsowania. Lu
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Rozwój technologii stał się 
nieodłącznym elementem 

sprawnego funkcjonowania 
większości obiektów, takich jak 
parki logistyczne czy zakłady 
produkcyjne. Standardem jest 
szczegółowa obserwacja prze-
pływu towarów oraz nadzór 
nad procesami wytwórczymi. 

Elementem ułatwiającym 
obsługę jest integracja syste-
mów kontroli dostępu, alarmu 
oraz nadzoru wizyjnego za 
pomocą aplikacji i zdalnego 
zarządzania. Nowością na ryn-
ku ochrony jest zastosowanie 

sztucznej inteligencji bazują-
cej na analizie potencjalnych 
zagrożeń. Za pomocą mecha-
nizmu AI czerpiemy jeszcze 
większe korzyści z posiadania 
wbudowanej w tych urządze-
niach funkcji wirtualnej ana-
lityki bezpieczeństwa. Zaim-
plementowana technologia ma 
naśladować działania człowie-
ka i podejmować kluczowe 
decyzje, takie jak wezwanie 
grupy interwencyjnej, czy 
zgłoszenie wady produkcyj-
nej nadzorowanego procesu. 

MarciN MartoWicz

Usługi Agencji Ochrony Specjał obejmują 
różnorodne formy zabezpieczenia 
technicznego dostosowane do najbardziej 
wymagających obiektów. Wykonujemy 
projekty rozwiązań elektronicznych 
odpowiadających indywidualnym 
potrzebom klientów. 

Technologia kluczem  
do rozwoju Agencji 
Ochrony 

Analizując potrzeby związa-
ne z realizacją usług Specjał 

Ochrona zdecydował o zaku-
pie samochodu elektrycznego 
dla Agencji Ochrony. Jednym 
z czynników decydujących 
o tym wyborze była wysoka 
świadomość społeczna firmy 
związana z koniecznością ochro-
ny środowiska i zmniejszeniem 
emisji gazów cieplarnianych. 

Samochodem, który został 
zakupiony jest elektryczna 

Skoda City Go. Pojazd oferu-
je zasięg 265 km według cy-
klu WLTP. Przy zastosowaniu 
szybkiej ładowarki o mocy 
40 kW bateria ładuje się do 
80 procent w ciągu godziny. 
Powyższe parametry oraz nie-
wielkie wymiary samochodu 
ułatwiają sprawne poruszanie 
się po mieście, a także pozwala-
ją zoptymalizować pracę grupy 
interwencyjnej.

MarciN MartoWicz 

Ochrona to szerokie pojęcie, które często 
utożsamiamy ze sposobem zabezpieczenia 
mienia, czy dóbr materialnych stanowiących 
dla nas wartość. Obecnie usługom ochrony 
przypisujemy zdecydowanie szerszy zakres 
związany m.in. z bezpieczeństwem naszego 
zdrowia oraz dbaniem o środowisko 
naturalne.

Mądry wybór  
dla środowiska



Antoś urodził się jako wcze-
śniak w 23 tygodniu ciąży. 

Przez prawie 7 miesięcy prze-
bywał w szpitalu, gdzie perso-
nel medyczny walczył o jego 
życie. Obecnie jest pod opieką 
wielu specjalistów. W związ-
ku z tym rozpoczynamy akcję 
zbierania plastikowych nakrę-
tek, a pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży przekażemy na kosz-

towne leczenie bardzo chorego 
Antosia.

Zbieramy nakrętki plastiko-
we po:
• napojach do picia,
• chemii gospodarczej (szampo-

ny, dezodoranty itp.),
• nakrętki po kawie.

Pomóżmy! Wystarczy tak 
niewiele…

sylWia Pietrucha 

Zbieramy plastikowe  
nakrętki dla Antosia!

Program stypendialny 
Fundacji Specjał

Zarząd i Rada Fundacji 
Specjał bardzo serdecznie 

dziękuje wszystkim, którzy 
zdecydowali się zaufać nam 
i przekazać 1 proc. swojego po-
datku dla podopiecznych naszej 
organizacji!

Kwota, którą przekazały nam 
urzędy skarbowe niemal z całe-
go kraju wyniosła 9530,80 zł  
i z roku na rok jest coraz wyż-
sza! Dzięki Waszemu wspar-
ciu możemy wspólnie pomagać 
osobom dotkniętym przez los 
chorobą. Wasz 1 proc. podatku 
umożliwi dzieciom potrzebują-
cym wsparcia kontynuowanie 
rehabilitacji, zakup sprzętu re-
habilitacyjnego oraz zakup le-
ków. Zapewniamy, iż pieniądze, 
które zgromadziliśmy, zostaną 

przekazane zgodnie z naszym 
statutem na pomoc głównie 
dla potrzebujących dzieci. 
Z wszystkich pozyskanych 
przez nas środków rozliczać 
się będziemy w sprawozdaniu 
merytorycznym i finansowym 
za rok 2020. 

Dziękujemy za zaufanie, ja-
kim nas Państwo obdarzyliście. 
Utwierdza nas to w przekona-
niu o słuszności naszych dzia-
łań i jest motywacją do dalszej 
pracy dla wspólnego celu, jakim 
jest pomoc chorym dzieciom. 
Jednocześnie liczymy na dalsze 
wsparcie i pomoc w kolejnym 
roku podatkowym.

Z wyrazami wdzięczności 
i szacunku

zarząd FuNdacji specjał

Podziękowanie za 1 proc.

Zmiana numeru konta  
bankowego Fundacji Specjał 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że uległ zmianie nr konta bankowego  
do wpłat darowizn. Aktualny numer konta to: 

 BANK PEKAO S.A. 

73 1240 1792 1111 0010 9638 6627
sylWia Pietrucha

03(84) / LIPIEC–WRZESIEŃ 202020

Program stypendial-
ny zakłada przede 

wszystkim docenienie 
potencjału uczniów 
szczególnie uzdolnio-
nych, we wszystkich 
obszarach edukacyj-
nych, a także wyrów-
nywanie szans edukacyjnych po-
przez niwelowanie powstałych 
barier takich jak trudna sytuacja 
materialna rodziny, pochodzenie 
z rodziny wielodzietnej i niepeł-
nosprawność.

Adresatami programu są 
uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Wspar-
cie stypendialne odbywa się 
w formie finansowej i rzeczo-
wej, zróżnicowane dla każdego 
poziomu edukacyjnego.

Wszystkich Państwa zachę-
camy do składania wniosków 
o przyznanie stypendium.

Zasady poprawnego przygo-
towania wniosków określa RE-
GULAMIN PROGRAMU STY-
PENDIALNEGO FUNDACJI 
SPECJAŁ. Wnioski wraz z wy-
maganymi dokumentami należy 
składać pisemnie na adres: Fun-
dacja Specjał ul. Ciepłownicza 
8, 35-322 Rzeszów z dopiskiem 
„Program Stypendialny”. 

Informacje o terminie skła-
dania wniosków o udzielenie 
stypendium w danym roku 
Fundacja Specjał zamieszcza 
na swojej stronie internetowej.

sylWia Pietrucha 

Fundacja Specjał od 2018 roku wspiera uzdolnione 
dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin. W ostatnim 
czasie, w ramach Programu Stypendialnego, Fundacja 
wsparła swojego podopiecznego poprzez zakup 
wyprawki szkolnej, która składała się z materiałów 
niezbędnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
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Składniki na 1 porcję ciasta (potrzebujemy 
2 porcje):
• 100 g mąki (w moim przypadku orkiszowa)
• 100 g cukru pudru 
• 100 g masła, w temperaturze pokojowej
• 4 żółtka
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Masło ucieramy z cukrem pudrem na pusz-
ystą masę, stopniowo dodajemy żółtka. Na 
koniec wsypujemy przesianą mąkę z prosz-
kiem do pieczenia i miksujemy na wolnych 
obrotach do połączenia się z masą. Gotowe 
ciasto przekładamy do foremki (21×32 cm) 
wyłożonej papierem do pieczenia. Piecze-
my w 180 st. C przez ok. 20–25 min. Po 
upieczeniu odstawiamy do całkowitego 
wystudzenia.

Składniki na krem budyniowy:
• 2 budynie waniliowe bez cukru
• 500 ml mleka

• 250 g masła, w temperaturze pokojowej
• 4 łyżki cukru

Wykonanie:
250 ml mleka zagotowujemy z cukrem. 
W pozostałym mleku mieszamy budynie 
i wlewamy do gotującego się mleka. Gotu-
jemy, aż budyń zgęstnieje. Następnie zesta-
wiamy z ognia i odstawiamy do całkowitego 
wystudzenia. Masło miksujemy na puch, 
dodajemy do niego stopniowo zimny budyń 
i miksujemy na gładką masę.

Składniki na wkładkę malinową:
• 3 galaretki malinowe lub dowolnego sma-

ku aby czerwone
• 400–500 g świeżych malin
• 750 ml gorącej wody

Wykonanie:
Galaretki rozpuszczamy w gorącej wodzie. 
Odstawiamy do lekkiego stężenia. Gdy za-
cznie tężeć dodajemy maliny i mieszamy.

Składniki na 
szybką polewę 
czekoladową:
• 100 g czekola-

dy deserowej
• 50 g masła

Wykonanie:
Czekoladę i masło rozpuszczamy w kąpieli 
wodnej i mieszamy na jednolitą masę.

Wykonanie ciasta:
Na dnie blaszki układamy 1 porcję upieczo-
nego ciasta, na którą wykładamy 1/2 część 
kremu, następnie wykładamy całą galaretkę 
z malinami. Wstawiamy do lodówki, aby 
galaretka stężała. Następnie równomiernie 
rozsmarowujemy pozostałą część masy, 
na której kładziemy drugą porcję ciasta. 
Wierzch polewamy polewą czekoladową. 
Przechowujemy w lodówce. Ok. 15 min. 
przed podaniem wyciągamy z lodówki, aby 
masa była miękka i kremowa.

Składniki
• 1 puszka kukurydzy
• 3 jajka
• 1/2 czerwonej papryki
• garść natki pietruszki
• sól i pieprz
• masło lub oliwa z oliwek  

do smażenia

Wykonanie:
W naczyniu roztrzepuje-
my jajka ze szczyptą soli 
i pieprzu. Paprykę kro-
imy na małą kosteczkę.

Na małej patelni roz-
grzewamy odrobinę oliwy 

z oliwek lub masła. Dodajemy 
kukurydzę i chwilę podsmażamy.

Dodajemy paprykę i znowu chwilę pod-
smażamy.
Zalewamy podsmażone warzywa roztrze-
panymi jajkami. Przykrywamy patelnię 
pokrywką i czekamy, aż jajka na wierzchu 
całkowicie się zetną.
Gotową frittatę posypujemy posiekaną 
natką pietruszki.

katarzyNa jarosz

Przepisy kulinarne 
LEKKIE CIASTO MALINOWE

FRITTATA Z WARZYWAMI

Zapraszamy wszystkich po-
siadających profil na portalu 

społecznościowym Facebook 
do polubienia profilu firmowego 
GK Specjał. 

Znajdziecie tam Państwo 
informacje o aktualnych wy-
darzeniach z życia firmy. Grono 
fanów Specjału na Facebooku 
ciągle rośnie, za co serdecznie 
dziękujemy! Wszystkich tych, 
którzy są z nami, ale jeszcze 

nie polubili nas na Facebooku 
zapraszamy na nasz fan page.

Aby do nas dołączyć wy-
starczy odwiedzić stronę https://
www.facebook.com/firmaspec-
jal/ lub w wyszukiwarce serwisu 
znaleźć profil Specjał, a następ-
nie kliknąć „Lubię to!”.

Zachęcamy także do aktyw-
nego komentowania postów 
i udostępnianiu ich znajomym. 

sylWia Pietrucha

Polub nas  
na Facebooku

https://www.facebook.com/firmaspecjal/
https://www.facebook.com/firmaspecjal/
https://www.facebook.com/firmaspecjal/
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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

  KASJER – SPRZEDAWCA
Miejsce pracy: Lublin, Żukowo, Rzeszów, Gdańsk, 
Wałbrzych, Kłodzko
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.

  PRACOWNIK LADY MIĘSO/
WĘDLINY 

Miejsce pracy: Rzeszów, Gdańsk, Żukowo
Obowiązki na stanowisku:
– ułożenie lady mięsno-wędliniarskiej,
– przyjęcie dostaw artykułów świeżych,
– obsługa klienta.

Nasze oczekiwania:
– aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

lub gotowość do jej wyrobienia,
– mile widziane doświadczenie,
– pozytywne nastawienie i podejście do klienta,
– zaangażowanie i motywacja do realizacji celów handlowych.

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

regularnie i terminowo,
– rabat na zakupy oraz udział w programie Super Profit,
– ubezpieczenie grupowe, kartę Sportową,
– szkolenia z zakresu stoiska mięsno-wędliniarskiego, obsługi 

klienta, kasy fiskalnej,
– wsparcie w obowiązkach przez Kierownika regionu oraz 

trenera wewnętrznego,
– możliwość rozwoju i awansu zawodowego na stanowiska,
– wycieczki, imprezy oraz konkursy firmowe.

  MAGAZYNIER/OPERATOR 
WÓZKA WIDŁOWEGO

Miejsce pracy: Czeladź, Pruszcz Gdański, 
Krapkowice, Kraków, Lublin, Łódź, Radom,Rzeszów, 
Szczecin, 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.

  KIEROWCA KAT. C
Miejsce pracy: Rzeszów, 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 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.

  PORTIER DOZORCA
Miejsce pracy: Kielce, Zamość, Czatolin, Mietków, 
Motyczno, Kędzierzyn-Koźle, Ruda Śląska, 
Krapkowice, Zabrze, Kraków, Oświęcim, Sosnowiec, 
Trzek, Poznań, Płońsk, Wiśniówka, Wrocław, Łódź 
Zadania:
– dozór na terenie obiektu,
– kontrola ruchu osobowego,
– przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa,
– praca w trybie zmianowym,
– dbanie o wysoką jakość świadczonych usług.

Wymagania:
– odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
– dyspozycyjność, punktualność oraz wysoka kultura osobista,
– niekaralność (wymagane zaświadczenie – warunek 

konieczny),
– 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  
po przepracowaniu 3 miesięcy umożliwiamy:
–  dofinansowanie do leków co 6 miesięcy,
–  dofinansowanie do okularów co 2 lata,
–  dofinansowanie dojazdów do pracy,
–  dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
–  pomoc w nagłych wypadkach,
–  możliwość skorzystania do 75% dofinansowania na 

zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,
–  preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne oferowane 

przez GK Specjał.

  PERSONEL SPRZĄTAJĄCY
Miejsce pracy: Stalowa Wola, Sandomierz, Rzeszów, 
Śrem, Kalisz, Wrocław, Warszawa
Zadania:
–  utrzymanie czystości pomieszczeń,
– praca od poniedziałku do piątku,
– 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  
po przepracowaniu 3 miesięcy umożliwiamy:
– dofinansowanie do leków co 6 miesięcy,
– dofinansowanie do okularów co 2 lata,
– dofinansowanie dojazdów do pracy,
– dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego,
– pomoc w nagłych wypadkach,
– możliwość skorzystania do 75% dofinansowania na 

zorganizowane przez Firmę wyjazdy zagraniczne,
– preferencyjne ceny na usługi i produkty medyczne oferowane 

przez GK Specjał.
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Organizatorem konkursu jest European 
Conferences United wraz z firmą ba-

dawczą Nielsen jako partnerem meryto-
rycznym. Uczestniczący w badaniu dostaw-
cy za najważniejsze uznali takie obszary 
działania firmy jak kontakty z zespołem, 
współpraca przy rozwoju biznesu, warunki 
handlowe, logistyka oraz wizerunek. 

Krzysztof Tokarz, prezes zarządu GK 
Specjał, laureat w kategorii hurtownicy 
i dystrybutorzy, podkreślił znaczenie na-
grody przyznawanej przez producentów 
i zwrócił uwagę na rolę partnerskich relacji, 
nowych technologii i sprawnej logistyki 
w rozwijaniu sieci handlowych. – Jesteśmy 
dumni z otrzymania nagrody Retailer of 
the Year 2019. Fakt ten pokazuje przede 

wszystkim, że obraliśmy właściwy kierunek 
współpracy z producentami. Od początku 
działania firmy zawsze kierowaliśmy się 
ideą współpracy i zrozumienia. Nagroda 
przekonuje nas, że jest to słuszna koncep-
cja. To także wspaniała wiadomość dla 
wszystkich naszych pracowników, którzy 
poprzez swoje zaangażowanie, profesjo-
nalizm, lojalność budują dynamicznie 
rozwijającą się organizację. Przy okazji 
dziękujemy wszystkim klientom, którzy co-
dziennie realizują zakupy w ponad 9000 
sklepach naszych sieci franczyzowych Nasz 
Sklep, Livio oraz Rabat Detal – stwierdził 
Krzysztof Tokarz.

Zdaniem prezesa GK Specjał najwięk-
szym wyzwaniem, z jakim przyszło się 

zmierzyć firmie w czasie pandemii było 
zapewnienie ciągłości dostaw. A także 
wprowadzenie procedur bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników łańcucha do-
staw producent – dystrybutor – przedstawi-
ciel handlowy – sklep i klient. Oznaczało 
to rozszerzenie dotychczasowych zasad 
ochrony żywności i higieny pracy w łań-
cuchu produkcji i dystrybucji żywności. 
Bardzo ważnym elementem było nabycie 
przez załogi sklepów odpowiednich kom-
petencji dotyczących relacji z klientem, 
aby w przyjazny sposób egzekwować sto-
sowanie wymogów sanitarnych podczas 
realizacji bezpiecznych zakupów w sklepie 
spożywczym.

Maciej czerwiński 

Nagroda Retailer of the Year 2019 

Specjał zwycięzcą
Zdobywcą nagrody Retailer Of The Year 2019 w kategorii hurtownicy 
i dystrybutorzy została GK Specjał. To jedyna nagroda przyznawana 
sieciom detalicznym i hurtowym przez ich partnerów handlowych 
w oparciu o badanie ankietowe.
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