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Nagrody dla GK SPECJAŁ od magazynu HURT I DETAL
GK SPECJAŁ na 19 miejscu w rankingu Rzeczpospolitej

Inwestycje
na pierwszym miejscu
Rozmowa z Krzysztofem Tokarzem, prezesem Grupy Kapitałowej Specjał
Jak zwykle w pierwszym kwartale
roku warto podsumować wyniki roku
ubiegłego. Jak Specjał wypadł w tym
trudnym, pandemicznym okresie?

Mimo pandemii organizacja jako całość bez
wątpienia doskonale zdała egzamin. Nawet
w najtrudniejszym dla firm czasie, czyli
wczesną wiosną ubiegłego roku cała załoga stanęła na wysokości zadania i to w mało
sprzyjających warunkach pełnego reżimu
sanitarnego. Maski, konieczność zachowania
dystansu, higiena rąk, ograniczenie kontaktów, szczególnie przy pracy zmianowej nie
wstrzymały aktywności wszystkich działów
firmy. Sądzę, że takie podejście w dużej
mierze zaowocowało uznaniem ze strony
naszych partnerów, szczególnie producentów, dla których ten okres był szczególnie
trudny. A u nas zawsze mogli liczyć na dobrą
współpracę, którą w okresie marca i kwietnia
wielu ich odbiorców wyraźnie ograniczało.
Ale nie Specjał, który cały ten czas był gotów
do współpracy. Podobnie było z naszymi
odbiorcami detalicznymi, którzy przekonali
się, że dostawy z naszej firmy są zgodne z zamówieniami, pewne i terminowe. Wszystko
to zaowocowało wzrostem obrotów o około
25 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że z działalności hurtowej
oraz pozostałych działalności, czyli usług
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ochrony i utrzymania czystości oraz sprzedaży firmy Cezal, Grupa Kapitałowa odnotowała sprzedaż rzędu 2 miliardów złotych.
Czy uważa Pan, że taką dynamikę wzrostu uda się otrzymać w kolejnych latach?

Taki mamy plan na rok bieżący i chciałbym,
aby podobna tendencja utrzymała się również
w kolejnych latach. Byłbym jednak ostrożny
w wyznaczaniu konkretnych celów na lata
następne – trzeba pamiętać, że ze względów
także poza handlowych sytuacja jest dosyć
mało stabilna i robienie sztywnych założeń
z wyprzedzeniem kilkuletnim wydaje się
dosyć ryzykowne. Warto zwrócić uwagę, że
gdyby utrzymać obecne tempo wzrostu na
przykład do 2023 roku włącznie to oznaczałoby to de facto podwojenie obrotów firmy.
Czy wraz ze wzrostem sprzedaży udało się także zwiększyć marże?

Wzrost zysków firmy nie jest pochodną wyższych marż, lecz przede wszystkim zasługą
większej sprzedaży. Nawet nie stawiamy
sobie tego za cel, gdyż wzrost marż musiałby
oznaczać podwyższanie cen, a w konsekwencji w wielu kategoriach pogorszenie
konkurencyjności. A przecież koszty rosną.
Coraz droższy jest transport ze względu na
koszty paliwa, drożeje prąd, rosną płace.

Można by długo wymieniać. Ceny podwyższają także producenci. My natomiast zachowujemy stałe marże rekompensując wzrost
kosztów wyższymi obrotami, a jednocześnie
oferując detalistom konkurencyjne ceny.
Już sporo miesięcy temu zapowiadał
Pan, że Specjał w miarę rozwoju będzie
się poniekąd stawał firmą o charakterze
logistycznym. Co to oznacza i czy wiąże
się z głęboką zmianą profilu Grupy Kapitałowej?

Nie należy tego postrzegać w tak prosty sposób. Charakter logistyczny Specjału wiąże się
z rozbudową naszej bazy transportowej i magazynowej służącej stałej poprawie jakości
i terminowości dostaw coraz większego asortymentu do naszych odbiorców. Zasadniczy
profil firmy pozostanie oczywiście bez zmian,
czyli dystrybucja coraz szerszej gamy produktów szybko zbywalnych. Z tym tylko, że
będzie temu towarzyszył coraz lepszy serwis,
który zapewni właśnie zaplecze logistyczne.
Czyli działy zakupów i sprzedaży nie
mają się czego obawiać?

Oczywiście, że nie! Zaplecze logistyczne,
czyli przede wszystkim transport i magazyny
będą raczej dla tych działów znaczącym
wsparciem.
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Rozbudowa logistycznej części firmy
oznacza jednak spore inwestycje?

Żeby rosły obroty musimy docierać do coraz
większej ilości sklepów z coraz szerszą ofertą.
Dlatego postrzegamy nasze inwestycje jako
drogę do osiągnięcia wzrostu obrotów w wysokości o jakiej mówiliśmy na wstępie. Przede
wszystkim powiększamy powierzchnię magazynową. W ostatnim czasie inwestycje takie
objęły oddziały w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Czeladzi, Warszawie, Lesznie, wkrótce też
wzrośnie powierzchnia magazynowa w Pruszczu Gdańskim. 1 marca ruszył też kolejny,
19 już oddział Specjału, tym razem w Wągrowcu w Wielkopolsce. Przejęliśmy tam
hurtownię Kolonko dysponującą magazynem średniego składowania o powierzchni
3300 mkw. wraz z załogą i oczywiście lokalnym rynkiem. Dotychczas hurtownia ta
prowadziła przede wszystkim obrót napojami
i piwem, my zaś zwiększyliśmy ofertę do
6000 pozycji asortymentowych, żeby lepiej
zaspokajać potrzeby lokalnych odbiorców.
Ale to już kolejny oddział na terenie
Wielkopolski!

W pewien sposób „dopinamy” kompleksową
obsługę bardzo ważnego dla nas regionu.
Oddział w Wągrowcu będzie zresztą współpracował z oddziałem w Śremie.
Jaka jest wartość realizowanych przez
Specjał inwestycji?

Przewiduję, że w tym roku będzie to kilkadziesiąt milionów złotych. Suma ta obejmuje m.in. 130 samochodów osobowych,
powierzchnie magazynowe, być może także
ewentualne akwizycje.
Czy są już przymiarki do uruchomienia kolejnych oddziałów? Wciąż przecież
nie udało się pokryć Waszym zasięgiem
terenu całego kraju.

Rzeczywiście jest jeszcze kilka miejsc w Polsce, do których nie możemy dotrzeć z naszą
ofertą. Staramy się jednak niczego nie robić
„na siłę”. Przyglądamy się lokalnym rynkom,
oceniamy ich potencjał, sprawdzamy, czy
istnieją możliwości uruchomienia kolejnego
oddziału. Nie ma się tu co spieszyć – otwieranie oddziału, czy magazynu dla samego
otwarcia i możliwości powiedzenia, że jesteśmy wszędzie, mija się z celem.
Od kilku lat sukcesywnie wprowadzacie kolejne kategorie do oferty Specjału. Czy myśli Pan o nowych kategoriach,
które pojawią się w ofercie firmy?

Nadszedł czas na poszerzenie oferty o produkty mięsne. Już teraz mamy w ofercie szereg
tego typu produktów, tymczasem głównie wę-

SPIS TREŚCI
dlin paczkowanych, o długim terminie przydatności do spożycia. Chcielibyśmy jednak,
aby ten asortyment był coraz bogatszy, a także
uzupełniony o produkty od lokalnych dostawców. Tymczasem bowiem dystrybuujemy
przede wszystkim wędliny od największych
ogólnopolskich producentów. A w poszczególnych oddziałach warto aby pojawił się
także produkt lokalny. Jest to możliwe także
dzięki temu, że dysponujemy coraz większą
powierzchnią chłodniczą nieodzowną w takim przypadku. Nie wykluczam, że w dalszej
kolejności w naszej ofercie może pojawić się
także mięso, to jest jednak trudny temat, bo
wymóg świeżości jest tu bezwzględny.
Macie już w Waszych sieciach franczyzowych blisko 10 tysięcy placówek handlowych. Jakie są dalsze plany?

Powiem nieskromnie, ale chciałbym, aby za
trzy lata nasze sieci zrzeszały nawet 15000 sklepów. Nie będzie to łatwe, jednak biorąc pod
uwagę, że plan na rok bieżący zakłada przyłączenie nawet 1500 placówek, nie niemożliwe.
Z każdym rokiem będzie jednak coraz trudniej.
Jaki jest obecnie udział sklepów franczyzowych firmy w sprzedaży Specjału
i jaki chcielibyście osiągnąć?

Aktualnie na nasze sklepy franczyzowe
przypada około 30 proc. sprzedaży firmy.
Chciałbym jednak, aby ten wskaźnik wzrósł
do około 50 proc., a nawet więcej.
A jak się ma projekt Market Plus?

Działa już kilka sklepów pod tym szyldem,
zaś chętnych mamy coraz więcej. Nie zakładam jednak, że będzie to sieć o charakterze
masowym. Szyld ten jest przeznaczony dla
sklepów spełniających określone, wysokie
kryteria od powierzchni placówki poczynając, przez jakość oferty i obsługi. Nie jest
to propozycja dla każdego detalisty, dlatego
bardzo dokładnie przyglądamy się sklepom
i franczyzobiorcom zgłaszającym chęć do
uczestnictwa w projekcie.
Niedawno jeden z detalistów powiedział mi, że wybiera za partnera Specjał
ze względu na całkowicie polski charakter firmy. Jak by Pan to skomentował?

Dla wielu właścicieli sklepów ważny jest
właśnie ten czynnik. Sądzę, że jest to także
pochodna faktu, że całość zysków firmy
nie jest wyprowadzana na zewnątrz, lecz
reinwestowana w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To zaś przekłada się także na
jakość serwisu dla detalistów. Mają tu więc
znaczenie nie tylko elementy ideowe, lecz
także uznanie dla naszego sposobu działania.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
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nasze wysiłki, za co bardzo dziękujemy. Poprzednie miesiące nauczyły nas skutecznej
ochrony pracowników przed Covid-19 oraz
sprawnej organizacji biznesu. Wszyscy przystosowaliśmy się też do jakościowej współpracy z naszymi klientami mimo trudnej
sytuacji pandemicznej. Obecnie to wszystko
procentuje, opracowaliśmy na nadchodzący
sezon bardzo ciekawą ofertę nowości i teraz
skupiamy wysiłki na tym, aby dotarła do
konsumentów. Liczymy tu na dobrą współpracę z Grupą Specjał.
Czy z Waszego punktu widzenia
współpraca z tradycyjnymi sklepami za
pośrednictwem dużych dystrybutorów
takich jak Specjał, wydaje się łatwiejsza
niż z wielkimi sieciami handlowymi i czy
macie w ofercie produkty „dedykowane” tradycyjnemu handlowi?

Z naszymi produktami staramy się być
wszędzie tam gdzie są konsumenci. Każdy
kanał sprzedaży ze swoją specyfiką jest dla
nas bardzo ważny, a my ze swojej strony
staramy się stworzyć efektywny model biznesowy, który pozwala sprawnie dotrzeć do
konsumentów, działając w ramach specyfiki
poszczególnych kanałów.

Wspólnie
odnosimy sukcesy

Rozmowa z Piotrem Gondkiem, Krajowym Dyrektorem
Sprzedaży i Rozwoju Dystrybucji w Carlsberg Polska
Czy pandemia odbija się na Waszej
sprzedaży, jak się do nowych warunków
przygotowujecie i czy ma to wpływ na
przebieg negocjacji z odbiorcami?

Rok 2020 zdestabilizował całą branżę piwowarską. Negatywnie wpłynęły na nią
obostrzenia związane z pandemią. Ponieważ funkcjonujemy w sieci biznesowych
powiązań, piwowarstwo mocno odczuło dwukrotne, wielomiesięczne zamrożenie branży
gastronomiczno – hotelarskiej. Konsumpcji
piwa nie sprzyjał też brak imprez masowych
i wydarzeń sportowych, będących naturalną
okazją do spożywania piwa oraz wyraźny
spadek ruchu turystycznego. Sprzedaż piwa
była też pod presją obniżonych nastrojów
konsumenckich. Według danych NielsenIQ,
spadek wolumenowy sprzedaży piwa w Pol04

sce w 2020 roku wyniósł 1,6 proc., dane te nie
obejmują sektora HoReCa. Z kolei wg. GUS
sprzedaż piwa (wliczając Horeca) spadła
o prawie 4 proc. w porównaniu do 2019 roku.
Oczywiście, te wszystkie czynniki były
również wyzwaniem dla Carlsberg Polska.
Naszą najlepszą „bronią” przed trudnościami
związanymi z pandemią był: zgrany, zaangażowany zespół, wysokiej jakości produkty oraz nowości. Chciałbym podkreślić,
że w okresie pierwszego lockdownu gdy
nasz zespół sprzedaży pracował z domu,
udało nam się na czas wprowadzić na rynek wszystkie zaplanowane nowości. To
kwestia ogromnego zaangażowania ludzi,
ciekawej oferty i oczywiście bardzo dobrej
współpracy z naszymi klientami, w tym
z Grupą Specjał, która efektywnie wspierała

Specjał zapowiada znaczące inwestycje także w kategorię piwa (magazyny,
logistyka). Czego w związku z tym oczekiwałaby firma Carlsberg Polska?

Z podziwem patrzymy na rozwój Grupy
Specjał, realizowany mimo trudności i ograniczeń wynikających z pandemii. Jednym
z kluczowych dźwigni wzrostu w takim
biznesie jak nasz jest wzrost dystrybucji,
rozwój listy klientów, detalistów. Inwestycje
Grupy Specjał pozwolą jej jeszcze aktywniej działać w kategorii piwa, a dla nas to
bardzo istotny i ceniony jest zaangażowany
i sprawny partner.
Specjał zarządza prawie 10 tysiącami
sklepów franczyzowych o tradycyjnym
charakterze. Które linie produktowe
są najistotniejsze we współpracy z tak
dużymi dystrybutorami i jak oceniacie
jego pozycję wśród Waszych partnerów
(oczywiście bez żadnych porównań)?

Jestem przekonany, że ważna jest synergia całej oferty Carlsberg Polska. Z jednej
strony bazowe produkty takiej jak Harnaś,
Kasztelan, Okocim Jasne Pełne, Žatecký czy
Somersby odpowiadają na różne potrzeby
i mają bardzo wielu lojalnych konsumentów
co sprawia, że powinny być w stałej ofercie detalistów. Z drugiej strony istotną rolę
w utrzymaniu konsumentów, pozyskaniu
nowych i budowaniu emocji wokół oferty
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są nowości. Niezwykle ważna jest sprawna,
szeroka dystrybucja aby produkty docierały
efektywnie do konsumentów. Ważne jest też
aby nasz partner miał możliwość aktywnego
rozwijania dystrybucji i takim partnerem jest
Grupa Specjał wraz z aktywnie rozbudowywaną bazą franczyzową. Wspólnie co roku
podnosimy naszą współpracę na wyższy
poziom, co w efekcie pozwala nam również
wspólnie odnosić sukcesy.
Na jakie wsparcie sprzedaży mogą
liczyć Wasi odbiorcy hurtowi? W jaki
sposób wspieracie sprzedaż detaliczną
także we współpracy z hurtownikami?

Ze swojej strony oferujemy przede wszystkim to, że jesteśmy stabilnym, godnym zaufania i sprawdzonym partnerem. Działamy
według wypracowanego wspólnie z Grupą
Specjał planu obejmującego okres najbliższy jak i dłuższą perspektywę wspólnego
działania, planujemy z wyprzedzeniem. Jednocześnie jesteśmy gotowi działać szybko
i elastycznie odpowiadać na nagle pojawiające się potrzeby.
Jakie są obecnie najważniejsze trendy
na rynku piwa i jak oferta Carlsberg Polska na nie odpowiada?

Carlsberg Polska oferuje portfel 9 marek
głównych i wielu ich wariantów odpowiadających na różne gusta i potrzeby kon-

sumentów i wpisujące się w różne trendy
rynkowe. Swoje ulubione produkty znajdą
wielbiciele lagerów, którzy mogą wybierać spośród takich marek jak Kasztelan,
Okocim, Carlsberg czy Harnaś, miłośnicy
piw smakowych i specjalności piwnych,
a także Ci, którzy poszukują piwnego smaku bez procentów. Nasze produkty wpisują się w trendy konsumenckie np. wzrost
segmentu piw bezalkoholowych, który
w 2020 roku odnotował udział wartościowy w kategorii piwa na poziomie 5,7 proc.,
w porównaniu do 4,7 proc. w 2019 roku.
Warto zaznaczyć, że wartość rynku piwa 0%
w 2020 roku przekroczyła 1 miliard złotych! Carlsberg Polska zbudował też mocną
i atrakcyjną ofertę piw 0%, które cieszą się
uznaniem konsumentów – Somersby Wild
Berries 0,0%, Żatecky 0,0%, okocimskie
Radlery 0,0%, Okocim Jasne Pełne 0,0%,
które np. zostało uznane za najlepsze piwo
bezalkoholowe przez cenionego blogera
piwnego Tomasza Kopyra. Rosną również
choć z mniejszą dynamiką piwa smakowe
– u nas reprezentowane przez np. marki
Somersby, okocimskie Radlery czy Garage
Hard lemon.
Jak co roku, w marcu i na początku
kwietnia do sklepów trafią nasze innowacje. Wśród nich będą m.in. cieszące się
niezmiennym zainteresowaniem Somersby
tym razem o smaku Pina Colada 4,5% alco,

Garage Kamikadze – prężnie rozwijająca się
marka i nowości marki Okocim. Liczymy
na udany sezon piwny.
Które z Waszych marek i produktów
mogą stać się przebojem tego roku? Jakich nowości produktowych mogą oczekiwać w najbliższych miesiącach Wasi
partnerzy?

Jesteśmy gotowi i z odwagą patrzymy na
nadchodzący sezon. Przygotowaliśmy nietuzinkowe nowości na markach, które są
bardzo popularne wśród konsumentów.
Dla przykładu – marka Somersby zaskoczy
niespotykanym w świecie piwa wariantem
Somersby Pina Colada – orzeźwiającym,
tropikalnym, z nutą kokosa i ananasa. Z kolei marka Garage przyciągnie młodych dorosłych konsumentów wariantem Garage
Kamikadze smakiem Curacao i niebieskim
kolorem, wyróżniającym się na półce. W dynamicznie rozwijającym się segmencie piw
bezalkoholowych zaoferujemy m.in. Okocim Radler Mago-Marakuja 0,0%, Somersby
Stawberry 0,0%. Z kolei na naszych bazowych produktach aktywne są już popularne
promocje takie jak np. Milioner na Harnasiu,
kolejne ciekawe działania zostaną uruchomione w najbliższej przyszłości.
Dziękuję za rozmowę

Witold Nartowski

Specjał zaprasza
do projektu
Partnerstwo dla handlu
Grupa Kapitałowa Specjał zaprasza polskich przedsiębiorców do
uczestnictwa w projekcie „Partnerstwo dla handlu”. Celem projektu jest
przede wszystkim wzajemny, dynamiczny rozwój na zasadzie synergii.
Specjał posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży FMCG
oraz z sukcesem zrealizował już kilka takich projektów.
Do kogo kieruje ofertę? Do partnerów prowadzących działalność
hurtową posiadającą bazę klientów, których potencjalny rozwój ograniczony jest ze względu na brak środków finansowych, wsparcia informatycznego, warunków zakupowych, itp. elementów, które są potencjałem grupy Specjał. - W ramach projektu „Partnerstwo dla handlu”
zapewniamy partnerowi w/w elementy rozwojowe, które przełożą się
na rozwój naszych działalności – podkreśla Krzysztof Tokarz, Prezes
Zarządu GK Specjał.
Maciej Czerwiński
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Sukces programu „Partnerstwo dla handlu”

Ruszył oddział Specjału w Wągrowcu
Z początkiem marca
w Wągrowcu otwarto nowy
oddział Specjału. To efekt
zainicjowanego przez prezesa
Krzysztofa Tokarza programu
„Partnerstwo dla handlu”,
którego celem jest wzajemny
dynamiczny rozwój firm na
zasadzie synergii.

cross-dock w Krapkowicach, który został
przekształcony w samodzielny oddział na
początku 2020 roku. Kolejny 19 oddział
Specjał w Wągrowcu, zamknął projekt
uszczelniania dystrybucji Specjał w Wielkopolsce, co było istotne z powodu dużej
ilości sklepów zrzeszonych w sieciach

franczyzowych GK Specjał właśnie w tym
regionie. Obecnie Specjał realizuje dostawy do sklepów z 19 magazynów dystrybucyjnych rozmieszczonych na obszarze prawie całego kraju będąc jednym z głównych
partnerów sklepów z rynku tradycyjnego.
Maciej Czerwiński

N

owo powstały oddział powstał na bazie
Hurtowni Kolonko Spółka Jawna w Wągrowcu, która cieszyła się bardzo dobrą
opinią na lokalnym rynku. Jej klienci od
1 marca dostali dostęp do ponad 6 000 pozycji asortymentowych. Specjał rozszerzył
bowiem ich liczbę o ponad 3500 pozycji.
Firma Kolonko specjalizowała się w dystrybucji alkoholi, piwa, wina, produktów
ogólnospożywczych, wody, soków, słodyczy, koncentratów oraz nabiału, zaś teraz
oferta została uzupełniona o inne kategorie
z grupy FMCG. Wzbogacono także portfolio
poszczególnych producentów.
Oddział zatrudnia 6 przedstawicieli
handlowych, zaś jego region działania
obejmuje województwa wielkopolskie oraz
kujawsko – pomorskie. Dystrybucja jest
realizowana z magazynu o powierzchni
3300 mkw. oraz chłodni 130 mkw. Anna
i Radosław Kolonko przekazali duży rynek z bardzo dobrymi klientami, Specjał
zaś chce rozwijać ten biznes szanując dokonania poprzednika. Biorąc pod uwagę
rzetelność kupiecką jaką cieszy się Hurtownia Kolonko Jawna i doświadczony
zespół pracowników posiadających dobre
relacje z klientami, Specjał będzie kontynuował współpracę z klientami tej spółki,
a także systematycznie pozyskiwać nowych
klientów, zwiększać obroty, także dzięki
szerokiej ofercie asortymentowej.
GK Specjał w ostatnich latach rozwija
się bardzo intensywnie, zarówno w kanale aktywnej dystrybucji detalicznej,
jak i w oferowanej detalistom franczyzie
(Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal). W roku
2018 otworzył 3 nowe centra dystrybucyjne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zielonej
Górze i Radomiu. W roku 2019 kolejne 3 w Lublinie, Kaliszu i Śremie oraz
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od lewej Radosław i Anna Kolonko, właściciele hurtowni Kolonko, Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu GK Specjał

właściciele hurtowni Kolonko, Prezes Zarządu GK Specjał oraz pracownicy
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Z OSTATNIEJ CHWILI!
Konferencja handlowa

„Powrót do normalności,
wykorzystanie potencjału wzrostu”
W G2Arena 11 marca odbyła się konferencja
handlowa zrealizowana on-line, której uczestnikami
były wszystkie oddziały hurtowe firmy Specjał oraz
sieci franczyzowe Nasz Sklep, Rabat Detal i Livio.

K

Krzysztof Tokarz, Prezes Zarządu GK Specjał

onferencja przeznaczona była dla
działów sprzedaży, zakupów oraz
franczyz, uczestniczyło w niej ponad
500 osób. Forma online konferencji
podyktowana została dbałością o bezpieczeństwo uczestników. W 2020
roku, pomimo pandemii, Grupa Kapitałowa Specjał osiągnęła bardzo
dobre wyniki zgodne z założeniami
przyjętymi na bieżący rok. Firma ma
również bardzo ambitne plany rozwoju
w tym roku i to nie tylko sprzedażowe. Specjał zamierza inwestować

znaczące środki w zasoby ludzkie oraz
narzędzia, które pozwolą zrealizować
wzrost o kolejne 25 proc. także w tym
roku. Chodzi tutaj między innymi o zatrudnienie dodatkowych 36 przedstawicieli handlowych, ale też rozbudowę powierzchni magazynowych, zaś
szerzej całego zaplecza logistycznego.
Marcowa konferencja zaznajomiła
uczestników z kierunkami rozwoju
firmy, zamierzeniami i celami przyjętymi na najbliższy okres.
Maciej Czerwiński

Oddział
w Warszawie
coraz silniejszy

Przez wiele lat warszawski
oddział Specjału należał
do tych skromniejszych na
tle wielu innych jednostek
Grupy. Przed prawie
dwoma laty sytuacja
zmieniła się diametralnie.
Inwestycje na miarę potrzeb

Maciej Jaworski, dyrektor oddziału wspomina, że właśnie pod koniec 2018 roku
zgłosił prezesowi zarządu Specjału potrzebę zwiększenia powierzchni magazynowej ze względu na duży potencjał
rynku. Uważał wówczas, że wzrost do
2500 mkw. wystarczy na kolejne 5 lat. –
I tu się przyznaję, nie doceniłem potencjału
moich ludzi. Kompetentna kadra, zaangażowana załoga i wsparcie centrali zaowo-

Maciej Jaworski, dyrektor oddziału Specjał Warszawa

cowały tak szybkim wzrostem sprzedaży,
że w pewnych okresach byliśmy na skaju
wydolności oddziału. Tym bardziej, że rosło
zainteresowanie współpracą bezpośrednią
także ze strony producentów – opowiada
dyrektor Jaworski.
Dotychczas ze względu na wielkość magazynu część produktów oddział warszawski brał
z oddziału łódzkiego, który posiada znacznie
szerszą ofertę. Jednak dla producentów obsługa klientów na takich zasadach była niewystar-
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czająca. Maciej Jaworski zastanawiał się więc
co zrobić w tej sytuacji? Jak napisać do prezesa
Tokarza, że po niecałych dwóch latach (zamiast pięciu) oddziałowi potrzebny jest większy magazyn? I nadarzyła się okazja. Centrala
przeglądając portfolio każdego z oddziałów,
zadecydowała o rozszerzeniu oferty o brakujące kategorie. A w oddziale warszawskim
brakowało kategorii alkoholi. Badanie rynku,
potencjału, zasobów... i decyzja: wchodzimy
w to. I od lutego oddział ma do dyspozycji
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kolejne 1400 mkw. powierzchni magazynowej
wysokiego składu. A w ofercie pojawił się pełen asortyment alkoholi zarówno twardych, jak
i piwa. Nie brakuje też produktów browarów
lokalnych/craftowych. Tą kategorią opiekować
się będą kupiec i kierownik rozwoju, a aktywnie sprzedawać będzie 6 dedykowanych PH.
Oddział ma doświadczony zespół, działający
na rynku mazowieckim od wielu lat i znający
potrzeby klienta.
Po kolejnym zwiększeniu powierzchni
magazynowej i oferty handlowej o wyroby
alkoholowe warszawski oddział dysponuje 3900 mkw. magazynów, oferuje nawet
5200 produktów, w tym około 1200 alkoholowych, a także napoje, kawy, słodycze
i szeroko rozumiane artykuły spożywcze
dostarczane przez około 90 dostawców. Oddział posiada około 600 klientów, których
obsługuje 8 przedstawicieli handlowych.
To zresztą dane sprzed wprowadzenia do
oferty alkoholi – obecne liczba klientów
z pewnością wyraźnie wzrośnie, zaś nowe
kategorie oznaczają zwiększenie liczby
przedstawicieli handlowych o sześć osób.
Maciej Jaworski przyznaje, że taki
rozwój nie byłby możliwy bez wyraźnego
wsparcia ze strony centrali firmy. – Nigdy
nie trzeba było o nie prosić. Jak Specjał zaczyna jakiś projekt to menedżerowie działów
w centrali są w pełni zaangażowani w pomoc
przy jego realizacji. Mamy odpowiednie
procedury, każdy wie w jakim obszarze po-

trzebne jest jego doświadczenie i wiedza. To
się sprawdza – zauważa dyrektor Jaworski.
Niełatwy rynek

Rynek mazowiecki jest bardzo trudnym rynkiem, na którym dominują duże sieci detaliczne o zasięgu ogólnopolskim. Umowy
z nimi negocjowane są długo ze względu na
wzajemne oczekiwania finansowe. Obecnie
oddział współpracuje m.in. z takimi sieciami
jak Lewiatan Mazowsze, PGS, PGZ Kupiec,
czy Gildia. Od roku jest także dostawcą do
większości sklepów WSS w Warszawie
i województwie mazowieckim. Oczywiście
ważnym partnerem są sieci Specjału: „Nasz
Sklep” „Livio” czy „Rabat Detal”.
Oddział warszawski zawsze postrzegany był ze względu na swoją ofertę napojową, gdyż powstał w efekcie przejęcia
przez Specjał hurtowni Bobmark, która
była głównym dystrybutorem Hoop w Warszawie. Jednak od 7 lat pracują nad kategoriami słodyczy, kaw, przypraw, produktów
mącznych czy przetworów owocowo-warzywnych. Dyrektor Jaworski podkreśla,
że w ofercie są wszyscy liczący się producenci, teraz także alkoholowi.
Natomiast po stronie sprzedaży duży
udział mają klienci hurtowi obsługiwani w całym województwie mazowieckim. Od kilku lat
te proporcje się jednak zmieniają. Następuje
zdecydowany wzrost sprzedaży do klientów
detalicznych, którzy postrzegają oddział jako

stabilnego partnera o wysokich standardach
logistycznych. Zadecydowały o tym procedury
jakościowe wprowadzone w logistyce, które
spowodowały, że dostawy są systematyczne i zgodne z ustalonym harmonogramem.
Także sprzedaż do sieci franczyzowych Specjału wyraźnie rośnie i jest procentowo dużo
większa niż wzrost całości sprzedaży. – To
zasługa pracy zespołów koordynatorów sieci
i naszych PH. Warto też zwrócić uwagę na
fakt, iż znaczący udział w obrocie naszego
oddziału mają klienci eksportujący zakupiony
towar poza granice kraju. Na tyle znaczący,
że do obsługi tych klientów oddelegowaliśmy
jednego pracownika celem sprostaniu wymaganiom i oczekiwaniom odbiorcy – opowiada
Maciej Jaworski.
Konkurencyjność w trudnych czasach

Dyrektor Jaworski podkreśla, że istotą przewagi konkurencyjnej oddziału jest wykwalifikowana kadra i stabilna załoga. Bez nich nie
było by mowy o żadnym realizowaniu planów
czy rozwoju oddziału. Kolejnym elementem
tej przewagi jest kompleksowa obsługa klienta
wraz z opieką posprzedażową. Klient oprócz
dedykowanego PH ma także wsparcie w kierowcy, który na stałe obsługuje daną trasę oraz
Biura Obsługi Klienta. – Wszystkim zaangażowanym w nasze działania członkom naszej
załogi chciałbym w tym miejscu serdecznie
podziękować, bo robią dobrą robotę – dodaje
Maciej Jaworski.
Witold Nartowski

Specjał rozdaje ponad 800
nagród wartych 250 tys. złotych
Specjał rozpoczął przekazywanie nagród klientom,
którzy zrealizowali największe zakupy targowe podczas
XXIII edycji Targów Biznes Żywność Medycyna Auto
Flota w listopadzie ubiegłego roku. Pula nagród
wyniosła aż 250 tys. złotych. Warunkiem otrzymania
nagród było terminowe uregulowanie należności za
złożone zamówienia.

O

rganizator przygotował dwa konkursy:
centralny – dla klientów wszystkich
oddziałów Specjał za największe zakupy
oraz lokalny – dla klientów poszczególnych
oddziałów według największej wartości zakupów. Dodatkowo wylosowani laureaci
otrzymali 500 nagród z loterii targowej.
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Nagroda główna trafiła do zwycięzcy!

W centralnej edycji główną nagrodą był
samochód osobowy marki Skoda Fabia,
który trafił do PSH Nasz Sklep. Nagrodę
odebrał dyrektor sklepów własnych Wojciech Pietrucha (zdjęcie) za realizację największych zakupów targowych. Nagrodę

przekazał w salonie Rex Auto, Szymon
Kwaśniewski dyrektor sprzedaży Specjał .
Wręczamy pakiety nagród

W Rzeszowie nagrodę z konkursu centralnego o wartości 20 tysięcy otrzymała firma
Stek-Rol Andrzej Barszcz Spółka Jawna.
W imieniu właściciela nagrodę odebrał Marek Gardziel dyrektor handlowy. Pakiet
nagród wręczył Krzysztof Tokarz, prezes
Zarządu GK Specjał w asyście Szymona
Kwaśniewskiego, dyrektora sprzedaży Specjał oraz Sławomira Złamańca, dyrektora
oddziału Rzeszów.
Z kolei w oddziale Szczecin w dniu
4 lutego br. przekazano nagrodę – pakiet
o wartości 10 tysięcy złotych. Nagrody
w postaci telewizora, głośnika bezprzewo-
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od lewej Szymon Kwaśniewski, dyrektor sprzedaży Specjał, Wojciech Pietrucha, dyrekor operacyjny PSH
Nasz Sklep

dowego, wilka do mięs, aparatu fotograficznego czy pakowarki próżniowej trafiły do
firmy HTM S.C. Co więcej klient odebrał
także nagrodę zdobytą w ramach loterii.
Następną nagrodę z konkursu centralnego – pakiet o wartości 8 tysięcy złotych
– dnia 3 lutego br. z rąk Sebastiana Wolaka,
dyrektora oddziału Specjał Krapkowice
oraz Szymona Kwaśniewskiego, dyrektora sprzedaży Specjał odebrał Rudolf Rygol
z firmy TomiMarkt Sp. z o.o. 26.02.2021 r.
nagrodę – pakiet o wartości 7 tysięcy
złotych z rąk dyrektor oddziału Rzeszów

Sławomira Złamańca odebrał dyrektor handlowy Wacław Wietecha z ZPOW Orzech
Sp. z o.o. Tego samego dnia został również przekazany pakiet nagród o wartości
5 tys. złotych, który trafił do firmy Transfood. Nagrodę odebrał osobiście właściciel
Ryszard Puchała.
Kolejną firmą, która otrzymała nagrodę
jako klient oddziału Krapkowice jest Bort-Wimar Sp. J. Otrzymał on pakiet nagród
o wartości 6 tys. złotych zawierający m.in.:
laptop, smartband, telefon oraz kuchenkę
mikrofalową.

dyrektor specjał krapkowice Sebastian Wolak,
dyrektor sprzedaży Szymon Kwaśniewski oraz
laureat Rudolf Rygol z firmy TomiMarkt

Sławomir Złamaniec, dyrektor oddziału Specjał
Rzeszów, Ryszard Puchała, właściciel firmy
Transfood

K.Tokarz, prezes GK Specjał, M. Gardziel, dyrektor handlowy sieci Jubilatka,
Sz. Kwaśniewski, dyrektor sprzedaży Specjał, S. Złamaniec, dyrektor oddziału
Rzeszów Specjał
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od lewej Krzysztof Tokarz, prezes zarzadu
GK Specjał, Marek Gardziel,
dyrektor handlowy sieci Jubilatka

W konkursach targowych, centralnym
i lokalnym oraz loterii, wzięło udział kilka
tysięcy klientów Specjału ze wszystkich
oddziałów w Polsce. Ze względu na tak
dużą skalę nagród, czyli ponad 800 są one
przekazywane sukcesywnie w poszczególnych oddziałach firmy. W edycji lokalnej
laureatom przekazywane są tablety, głośniki
przenośne oraz smartwatche.
– Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu XXIII
edycji Międzynarodowych Targów Biznes
Żywność Medycyna Rzeszów 2020 oraz
Ogólnopolskiego Kongresu FMCG. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowane zostało
w formie online. Mimo to zrealizowaliśmy
założone plany sprzedażowe oraz osiągnęliśmy rekordowe obroty. Jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim klientom za zaangażowanie, zachęcam do bieżącej współpracy i zakupów. – podsumowuje Szymon
Kwaśniewski, dyrektor sprzedaży Specjał.
Maciej Czerwiński

Sławomir Złamaniec, dyrektor oddziału Specjał Rzeszów, Wacław Wietecha,
dyrektor handlowy ZPOW Orzech, Monika Cegłowska kierownik ds rozwoju
rynku Specjał
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Nasz Sklep nie
zwalnia
Spółka Nasz Sklep nie ustaje w działaniach na rzecz
rozwoju swojej sieci franczyzowej w każdym formacie.
W ostatnich dniach ruszyły kolejne placówki pod
szyldami Delikatesy Premium i Delikatesy.
W końcu stycznia liczyła 4355 sklepów.

W

Sieradzu przy ulicy Widawskiej uruchomione zostały Delikatesy Premium
o powierzchni handlowej około 120 mkw.
Właściciel sklepu Roman Oganiaczyk podkreśla, że istotnym czynnikiem, który zdecydował o wyborze tego, a nie innego partnera
handlowego był w pełni polski charakter franczyzodawcy, co dla detalisty jest niezwykle
ważne. Po dostosowaniu placówki do standardów sieci oferuje ona około 4500 pozycji
asortymentowych, wśród których znaczącą
część stanowią produkty świeże. Obok warzyw i owoców oraz nabiału można tu znaleźć
także mięso i wędliny z lokalnej wytwórni
oraz poszukiwane przez klientów gatunki
pieczywa. Położony przy drodze dojazdowej
obiekt dysponuje dużym i wygodnym parkingiem, co, obok asortymentu, decyduje o jego
gotowości do skutecznego konkurowania
z położonymi nieopodal Biedronką i Dino.
10

W odmiennych warunkach podjęły
działalność należące do Mariusza Simiota
Delikatesy Sezam w Błaszkach Gruszczyce
w województwie łódzkim. W typowo wiejskim otoczeniu sklep powstały na warunkach
Premium oferuje bogaty wybór produktów.
Na powierzchni niespełna100 mkw. znaleźć
można aż 4000 pozycji asortymentowych,
w tym także świetnie wyeksponowane produkty świeże: warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, czy pieczywo. Ten sklep także
dysponuje wygodnym parkingiem, zaś klienci
mają do dyspozycji dwa stanowiska kasowe.
Przy tak zorganizowanej placówce handlowej
niestraszni jej pobliscy konkurenci.
W miejscowości Aleksandrów w oddziale Tomaszów Lubelski miało miejsce
otwarcie należących do Sławomira Pintala Delikatesów Premium. Sklep przeszedł
gruntowny remodeling, z powiększeniem

sali sprzedaży oraz remontem elewacji zewnętrznej. Zmiany spodobały się klientom
sklepu, którzy licznie przybyli na otwarcie.
W tym samym oddziale w miejscowości
Zawadówka ruszył sklep w formacie Delikatesy Sezam należący do państwa Grela.
Sklep nastawiony jest na sprzedaż świeżej
żywności. Piękne stoiska zgodne ze standardami Premium kuszą świeżymi wędlinami,
warzywami czy nabiałem. Na szczególną
uwagę zasługuje stoisko piekarnicze z wyrobami firmowymi z piekarni właścicieli.
W Lubyczy Królewskiej, również w oddziale tomaszowskim, ruszył pod szyldem
Delikatesy Premium sklep Ksawerego Michniaka „Delfin”. Sklep przeszedł gruntowny
remont, został powiększony i rozplanowany
zgodnie z nowym projektem. W sklepie wdrożono standardowe stoiska, zaś dealista, który
wcześniej głównie specjalizował się w sprzedaży ryb i mrożonek, postanowił wprowadzić
do oferty również świeże mięso i wędliny.
Natomiast w oddziale Lublin w miejscowości Rejowiec nastąpiło otwarcie Delikatesów Sezam należących do Marzeny Łoza.
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Jest to kolejny sklep tej
właścicielki po Delikatesach Premium, który także otworzyła z naszą siecią.
Sklep został na nowo ustawiony, towary
zostały podzielone na grupy asortymentowe.
Uporządkowano aleje między gondolami,
dzięki czemu sklep zyskał na przestrzeni oraz
zrobił się przejrzysty i jasny. Na te właśnie
elementy w pierwszej kolejności zwracali
uwagę klienci przybywający na otwarcie.
Wspólnie z Eweliną Kuczyńską spółka
otworzyła sklep w formacie Delikatesy Premium w miejscowości Kalinowice. Sklep
znajduje się przy głównej drodze z Zamościa
do Tomaszowa Lubelskiego. Posiada wizualizację zewnętrzną dedykowaną dla tego formatu, zaś wewnątrz zostały wdrożone standardy
Premium oraz program PC Market, a miły
personel zachęca do korzystania z promocji.
W Iwoniczu Zdrój ruszyły Delikatesy
Premium Iwony Menet. Sklep przeszedł
gruntowny remont, a jego powierzchnia
sprzedaży to ponad 100 mkw. W sklepie na
uwagę zasługuje pięknie rozbudowane stoisko
alkoholowe oraz samoobsługowy regał Strefa
Wina. Bardzo dobrze zaopatrzone są również
stoiska świeże: pieczywo, warzywniak, nabiał
oraz stoisko mięsno – wędliniarskie.
W miejscowości Szczebrzeszyn uruchomiono w formacie Delikatesy Premium
sklep Artura Ciuryska. Placówka została
wyposażona według standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad merchandisingu. Profesjonalne
przygotowanie sklepu obejmujące wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną oraz oferta cenowa zaowocowały w dniu otwarcia
licznym przybyciem klientów.

Delikatesy Premium państwa Świeboda ruszyły w miejscowości Drzewica.
Powierzchnia placówki to około 170 mkw.
Sklep znajduje się w nowym obiekcie,
w którym wdrożono standardy Premium
oraz zastosowano profesjonalne oświetlenie. Franczyzobiorcy postawili na świeżość
i różnorodność asortymentu na stoisku mięsno – wędliniarskim, co było widoczne już
w dniu otwarcia – profesjonalne ekspozycje
zachęcały do robienia przez klientów zakupów. Tego dnia przygotowano różne atrakcje
dla klientów, między innymi konkursy oraz
promocje cenowe .
W miejscowości Wola Kotowa miało
miejsce otwarcie Delikatesów Sezam należących do państwa Idec. Sklep został przekształcony ze sklepu tradycyjnego na samoobsługowy. Remont, nowe ustawienie wyposażenia,
profesjonalne oświetlenie zaowocowało tym,
że sklep stał się jasny i przestronny, a półka
bardziej czytelna dla klienta.
Natomiast w miejscowości Wielkie Oczy
ruszyły Delikatesy Premium Marty Furman zlokalizowane w nowym 200 metrowym
budynku. Sklep został wyposażony według
standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad merchandisingu.
W celu podniesienia jakości obsługi personel
sklepów przed otwarciem został przeszkolony
z zasad merchandisingu oraz obsługi programu PC Market. Ekspedientki dostały również
firmowe ubrania z logo Premium.
W oddziale Gdańsk, w miejscowości
Grzybno miał miejsce remodeling sklepu
w formacie Delikatesy Sezam. Placówka
przeszła znaczącą metamorfozę. W sklepie
zmieniono ustawienie regałów uzyskując prawidłową komunikację, co zapewniło lepsze
funkcjonowanie sklepu. Zostało również wprowadzone nowe wyposażenie zgodne z obwiązującymi w sieci standardami, co całkowicie
zmieniło wcześniejszy wygląd wnętrza.
W oddziale Łódź w miejscowości
Konopnica został otwarty sklep Macieja
Podgórniaka w formacie Delikatesy

01(86) / STYCZEŃ–MARZEC 2021

Premium. Sklep przeszedł głęboki remont.
Zastosowanie prawidłowego layoutu wraz
z wdrożeniem standardów wyposażenia
spowodowało, że stał się zdecydowanie
bardziej funkcjonalny i nowoczesny .Wprowadzenie tych zmian umożliwiło również
prawidłową ekspozycję towaru. W sklepie
dominuje sprzedaż produktów mięsno –wędliniarskich, których producentem jest sam
właściciel. W dniu otwarcia klienci mogli
skorzystać z przygotowanej promocji oraz
zakupić wędliny prosto z wędzarni.
Kolejny sklep w formacie Premium został
uruchomiony w miejscowości Pajęczno u państwa Mielcarek, również w oddziale Łódź.
To już drugi sklep tego właściciela, w którym
wspólnie z siecią Nasz Sklep realizuje on koncept Premium Placówka jest po generalnym
remoncie, a ze względu na to, że jest to sklep
nowo otwierany, partner postawił na wybór
asortymentu w połączeniu z różnorodnością
produktów świeżych. W dniu otwarcia klienci
robiąc zakupy nie kryli zadowolenia.
Zmiany przeszły również dwa kolejne sklepy, tym razem w formacie Delikatesy Sezam .
Pierwszy remodeling miał miejsce
u Kamili Piecyk w miejscowości Charlubia .Sklep przeszedł generalny remont,
a jego powierzchnia to 110 mkw. W sklepie
wdrożone zostały planogramy ułożenia z podziałem na grupy asortymentowe, których
wprowadzenie zdecydowanie polepszyło
czytelność produktów. Wdrożone nowoczesne standardy wyposażenia dopełniły
wizerunek wnętrza sklepu.
Kolejne otwarcie miało miejsce
w Chrzanowicach u Małgorzaty Podgórskiej . Wnętrze sklepu zostało odświeżone
i odpowiednio doświetlone co wraz z wdrożeniem standardów wyposażenia zapewniło
placówce przestronność i nowoczesność.
Została również odnowiona elewacja zewnętrzna obiektu.
Kamila Tarsa
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DLAHANDLU.PL, grudzień 2020

Pandemia i gorący okres przedświąteczny
nie zahamowały rozwoju sieci detalicznych
GK Specjał – czytamy w artykule na portalu
dlahandlu.pl W materiale podano, że grudniu
ruszyły kolejne placówki franczyzowe pod
szyldami Delikatesy Premium i Delikatesy
Sezam, zaś sieci Nasz sklep, Livio, Rabat
Detal liczą obecnie 9850 placówek. W tekście
wymieniono kolejne placówki, które dołączyły do franczyz z portfolio GK Specjał.

lokalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Krapkowicach, Pruszczu Gdańskim, Czeladzi,
Lesznie. Rozwój dotyczy zarówno zwiększenia powierzchni magazynowych jak również
poszerzenia oferty. Wspomniano również,
że w 2020 r sieci franczyzowe GK Specjał
uzyskały następującą dynamikę przyrostu placówek: Nasz Sklep o 11,93%, Livio-18,45%,
Rabat Detal o 8,29%. Ekspansja sieci będzie
głównie nakierowana na obszary będące w obsłudze dystrybucji hurtowni Specjał.

WIADOMOŚCI HANDLOWE, grudzień 2020

PORTALSPOŻYWCZY.PL, grudzień 2020

Portal poinformował o rozwoju franczyz należących do GK Specjał. W grudniu ruszyły
kolejne placówki franczyzowe pod szyldami
Delikatesy Premium i Delikatesy Sezam. Sieci
Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal liczą obecnie
9850 placówek. W Błaszkach Chrzanowice,
w oddziale łódzkim spółki Nasz Sklep, ruszyła placówka pod szyldem Delikatesy Sezam.
Ponadto w oddziale łódzkim ruszyły dwie
placówki pod szyldem Delikatesy Premium.

Na łamach magazynu Wiadomości Handlowe opublikowano informację o wprowadzeniu przez GK Specjał nowego konceptu handlowego we franczyzie pod nazwą Market
Plus. Jak czytamy w materiale udoskonalona
wizualizacja zewnętrzna, nowa aranżacja sali
sprzedaży oraz centralny system zarządzania asortymentem – to wyróżniki nowego,
wspólnego konceptu poszczególnych sieci
należących do Grupy Kapitałowej Specjał.
W materiale zaznaczono, że Market Plus
jest uszytą na miarę potrzeb rynku propozycją franczyzową skierowaną dla sklepu
o powierzchni sprzedaży minimum 100 mkw.
Dodano również, że format dedykowany jest
wyselekcjonowanym sklepom, które spełniają
najwyższe kryteria rozwojowe, dzięki którym
można zapewnić klientom najwyższy standard
obsługi oraz szeroką ofertę asortymentową.

sklepów o powierzchni sprzedaży minimum
100 mkw. W tekście wymieniono sklepy,
które dołączyły już do formatu Market
Plus. Zaznaczono również, że stale prowadzone są prace przy nowych obiektach,
z którymi zostały podpisane nowe umowy
franczyzowe.
HURT I DETAL, luty 2021

Na portalu Hurt i Detal opublikowano materiał relacjonujący przekazywanie nagród
z rozstrzygnięcia Konkursu Centralnego i
Lokalnego w ramach XXIII Międzynarodowych Targów Biznes Żywność Medycyna
Auto Flota 2020. Jak czytamy w materiale
pula nagród wyniosła aż 250 tys. złotych. Warunkiem otrzymania nagród było terminowe
uregulowanie należności za złożone zamówienia. W artykule podano, że sukcesywnie przekazywane nagrody o wartościach: 20 tysięcy,
10 tysięcy, 8 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy, 5 tysięcy, wśród których są telewizory, smartfony,
laptopy, smartwatche, sprzęt sklepowy, czyli
cały wachlarz narzędzi potrzebnych do funkcjonowania nowoczesnego detalisty.

HANDEL EXTRA, luty 2021

Na portalu Handel Extra poinformowano
o rosnącej licznie sklepów w ramach sieci Nasz Sklep. Jak czytamy sieć liczy już
4355 sklepów franczyzowych. W ostatnich
dniach ruszyły kolejne placówki pod szyldami Delikatesy Premium i Delikatesy Sezam.
FRANCZYZAINFO.PL, grudzień 2020

Kolejny portal poinformował o starcie nowego formatu handlowego w ramach GK
Specjał. Napisano, iż firma wprowadziła
na rynek nowy format franczyzy – Market
Plus, który dedykowany jest do wyselekcjonowanych sklepów, spełniających kryteria
rozwojowe sieci.

PORTALSPOŻYWCZY.PL, luty 2021

Na portalu zamieszczono informację o rozbudowie magazynów i planach 15 tys. sklepów
na koniec 2023 r. w ramach GK Specjał.
Czytamy również, że w 2020 roku pomimo
pandemii Grupa Kapitałowa Specjał osiągnęła
wzrost sprzedaży o ok. 60% licząc rok 2020 do
2018. Napisano, że w kolejnych latach firma zakłada wzrost o 25% zgodnie z planem
rozwoju. Plany Grupy to zatrudnienie dodatkowych 36 przedstawicieli handlowych,
ale też rozwój bazy magazynowej, w tym
12

PORADNIK HANDLOWCA, grudzień 2020

Redakcja Poradnika Handlowca jako kolejna poinformowała o utworzeniu nowego
formatu handlowego przez GK Specjał.
Jak czytamy w materiale Market Plus jest
propozycją franczyzową skierowaną do

HURT I DETAL, luty 2021

Na portalu hurtidetal.pl opublikowano
materiał dotyczący projektu PARTNERSTWO DLA HANDLU, do którego zaprasza GK Specjał. Celem projektu jest
przede wszystkim wzajemny dynamiczny
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rozwój na zasadzie synergii. W materiale
zacytowano wypowiedź prezesa zarządu
GK Specjał: – W ramach projektu „PARTNERSTWO DLA HANDLU” zapewniamy partnerowi w/w elementy rozwojowe, które przełożą się na rozwój naszych
działalności.
Jak czytamy w materiale Specjał ofertę
kieruje do partnerów prowadzących działalność hurtową posiadającą bazę klientów,
których potencjalny rozwoju ograniczony
jest ze względu na brak środków finansowych, wsparcia informatycznego, warunków
zakupowych, itp. Elementów.

WIADOMOŚCI HANDLOWE, luty 2021

Na łamach portalu Wiadomości Handlowe
opublikowano obszerny wywiad z prezesem zarządu GK Specjał. W tekście czytamy między innymi, że grupa Specjał ma
w swoim portfolio 9850 sklepów franczyzowych jednak nie wszystkie zaopatrują
się u nas, bo nie wszystkie są w naszym
obszarze obsługi. – Dążymy do przekształcenia Specjału z dystrybutora w logistyka.
Chcemy, by w perspektywie 3 lat – 50 proc.
naszego obrotu pochodziło ze sklepów
franczyzowych. Jest to bardzo ambitne
zadanie – mówi w rozmowie z portalem
wiadomoscihandlowe.pl Krzysztof Tokarz,
prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjał.
Prezes podkreśla, że firma ma ogromne
możliwości rozwoju i poprawy w tym obszarze. Jest to jeden z naszych głównych
celów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Poprawę w krótkim okresie
mają wspomóc systemy motywacyjne dla
poszczególnych grup naszych pracowników. Jednocześnie jest to cel strategiczny
w wymiarze operacyjnym, bo przyszłość
Specjału widzimy jako profesjonalnego logistyka, który jest usługodawcą dla
sklepów franczyzowych. To wymaga
bardzo głębokich zmian w naszej strukturze i przejścia od bycia hurtownikiem,

do operatora logistycznego. Dużą
część kompetencji w tym obszarze
już mamy i nie mam wątpliwości, że
ta transformacja będzie sukcesem.
W kwestii sklepów franczyzowych
wyraził przekonanie, że takie placówki nie odniosą sukcesu bez doskonałej logistyki i serwisu. Jak wyjaśnia:
Firma franczyzowa, która nie ma
zaplecza dystrybucyjnego, nie może
być dobrym franczyzodawcą ponieważ nie jest w stanie zagwarantować
pewności dostaw, konkurencyjnej ceny,
nie jest w stanie zagwarantować również
pełnego wyboru asortymentu, zapewnić
bezpieczeństwa dostaw. Polski detal
musi odpowiedzieć sobie teraz na pytanie, jaką ścieżką chce podążać? jaka
przyszłość czeka go za 5, 10 lat? Grupa
Kapitałowa Specjał to 100 proc. polski
kapitał, ma potencjał, kompetencje,
zasoby ludzkie, oraz wizję, którą chce
podążać i konsekwentnie realizuje ten
plan. Od początku działalności firmy,
czyli od 30 lat wszystkie wypracowane
zyski przeznaczone są konsekwentnie
na rozwój firmy oraz polskiego rynku
detalicznego. Chcemy wspólnie rozwijać nasze biznesy i wspólnie przy
partnerstwie franczyzowym i logistycznym budować przewagi konkurencyjne,
jesteśmy zdania że tylko połączenie działań
detalu i własnego zaplecza dystrybucyjnego
stwarza optymalne warunki do osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej. Prezes Zarządu
odniósł się również do wyników firmy. Jak
powiedział pomimo pandemii w 2020 r.
osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, a narastająco po 24 miesiącach jesteśmy w punkt,
w planie trzy letnim (plan zakładał roczny
wzrost o 25 proc. przez trzy kolejne lata).
W latach 2019-2020 osiągnęliśmy skumulowany wzrost sprzedaży około 60 proc. Tak
w wywiadzie dla portalu wiadomosihandlowe.pl mówił Krzysztof Tokarz, prezes
zarządu GK Specjał.
Dodał również, że na 2021 r. mamy
bardzo ambitne plany nie tylko sprzedażowe, ale również inwestycyjne w ludzi
i narzędzia, które pozwolą nam zrobić
wzrost o kolejne 25 proc. zgodnie z naszym planem trzyletnim chcemy m.in.
zatrudnić dodatkowych 36 przedstawicieli handlowych, ale też rozbudować nasze magazyny. Obecnie we wszystkich
działach obsługujących hurt i franczyzę
dotrudnimy 365 osób, w samym detalu
będziemy mieli siły sprzedaży w liczbie
około 400 ludzi, przedstawicieli handlowych i koordynatorów.

01(86) / STYCZEŃ–MARZEC 2021

WIADOMOŚCI HANDLOWE, luty 2021

Na łamach portalu opublikowano informacje
o rozstrzygnięciu konkursów targowych realizowanych w ramach listopadowego eventu.
Jak czytamy w materiale organizator
przygotował dwa konkursy: centralny – dla
klientów wszystkich oddziałów Specjał za
największe zakupy oraz lokalny – dla klientów poszczególnych oddziałów według największej wartości zamówienia. Dodatkowo
wylosowani laureaci otrzymali 500 nagród
z loterii targowej. Ze względu na tak dużą
skalę nagród, czyli ponad 800 są one przekazywane sukcesywnie w poszczególnych
oddziałach firmy.
PORTALSPOŻYWCZY.PL, luty 2021

Na portalu
poinformowano o otwarciu
sklepu sieci Livio w ramach
nowego formatu
Market Plus. Jak
czytamy w Dolnośląskim oddziale Polskiej Sieci Handlowej Livio otwarty został sklep w nowym
formacie Market Plus. Nowy koncept
gwarantuje właścicielom świetne warunki
współpracy, wysokie wynagrodzenie oraz
profesjonalny serwis z bardzo dobrym poziomem cen zakupowych w firmie Specjał.
WIADOMOŚCI HANDLOWE, luty 2021
Magazyn Wiadomości Handlowe opublikował informację dotyczącą sklepu Livio
w formacie Market Plus. W treści podano
m.in., że we wsi Kościerzyce w województwie opolskim, gdzie właśnie otwarty został
sklep Livio Market Plus. Placówka ma blisko
200 mkw. powierzchni, która przed otwarciem została przeorganizowana tak, by w pełni
wykorzystać jej potencjał. Jego właścicielka
szczególną wagę przykłada do produktów
świeżych. Stąd znajdujące się w sklepie dobrze zaopatrzone stoiska owocowo-warzywne, piekarnicze oraz mięsno-wędliniarskie,
z towarami pochodzącymi od sprawdzonych.
Patrycja Wilczyńska
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Livio Market Plus
na Dolnym Śląsku
W dolnośląskim oddziale Polskiej Sieci
Handlowej Livio otwarty został sklep
w nowym formacie Market Plus.

S

klep jest zlokalizowany w miejscowości Kościerzyce, a jego powierzchnia to

blisko 200 mkw. Właścicielka szczególną
wagę przywiązuje do oferty produktów
świeżych, stąd w sklepie znajdziemy
świetnie zaopatrzone m.in. stoisko owocowo-warzywne, ze świeżym pieczywem,
a także mięsno-wędliniarskie. Produkty

w nich oferowane pochodzą od sprawdzonych, lokalnych producentów. W dniu
otwarcia sklepu właścicielka wspólnie
z Livio przygotowała dla klientów wiele
atrakcji.
Mariusz Michalczyk

Pandemia nie zahamowała rozwoju Rabatu Detal
Rok 2020 był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach.
Szczęśliwie najmniej skutki panującej epidemii odczuli przedsiębiorcy
zrzeszeni w sieciach. Franczyzobiorcy mogli liczyć na wsparcie i pomoc
ze strony franczyzodawcy.

S

ieć Rabat Detal poradziła sobie z problemami znakomicie. Działa pełną parą
i wciąż wspiera lokalne biznesy. W efekcie
kolejni właściciele sklepów dołączają do
naszych szeregów. Otwieranie własnego biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem, a dzięki
systemowi franczyzowemu o zwiększonej
efektywności łańcucha na linii dostawca –
sieć – franczyzobiorca, prowadzenie sklepu
staje się łatwiejsze i zmniejsza koszty prowadzenia firmy.
W naszej sieci ostatni czas charakteryzowała duża ilość nowych otwarć i remodelingów istniejących placówek handlowych.
Przyjęty przez nas model biznesowy i wzrost
liczby sklepów świadczą o tym, że sieć obrała słuszny kierunek. Kontynuowany jest
wobec tego plan rozwoju ogólnopolskiego.
Rozbudowany został dział operacyjny sieci,
by skutecznie rozwijać biznes i pomagać
kolejnym firmom chcącym z nami współpracować i rosnąć w siłę.
14

Dla partnerów biznesowych Rabat Detal
organizuje liczne promocje i akcje. I tak
np. w połowie marca zorganizowane będą
targi. Już ubiegłoroczne, jesienne okazały
się niebywałym sukcesem, więc również na
wiosnę Targi Regionalne zostają przeniesione do sieci. Targi internetowe odbędą się
w dniach 15-31.03.2021 r., i sieć przewiduje,
że odwiedzi je ponad 2000 gości.

Jak co roku Rabat Detal podczas tego
wydarzenia planuje przygotować dla franczyzobiorców specjalne promocje oraz
pakiety zakupowe. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz innych
atrakcji wspierających biznesy naszych
franczyzobiorców.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Barbara Hanusek
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Propozycja nowego modelu franczyzowego
w spółkach franczyzowych GK Specjał

Market Plus –
zarabiaj więcej!

Model franczyzowy Market
Plus został stworzony
przez profesjonalistów
na bazie wieloletnich
doświadczeń. Elastyczność
rozwiązań, duże
doświadczenie i realne
zyski franczyzobiorców
przedkładają się na
lojalność partnerów
w grupie Specjał.

O

ferta Market Plus odpowiada na potrzeby
rynku. Franczyzy Nasz Sklep, Livo, Rabat Detal liczą prawie ponad 10 tys sklepów.
Specjał z powodzeniem realizuje strategię
rozwoju detalu już od 30-lat. Sukces franczyzobiorców jest sukcesem sieci. Market
Plus pozwala na osiągnięcie realnych wzrostów o 15-25 proc. sprzedaży i zwiększenie
rentowności biznesu o 1-3 proc.
Market Plus jest uszytą na miarę potrzeb
rynku propozycją franczyzową skierowaną
dla sklepu o powierzchni sprzedaży minimum
100 mkw. powstałą, by spełnić wymagania
najbardziej wymagających klientów. Jest to
projekt, który daje narzędzia do walki o konsumenta na lokalnym rynku wykorzystując
wiedzę i najlepsze rozwiązania wypracowane
w sieciach detalicznych (Nasz Sklep, Livio,
Rabat Detal). Market Plus wykorzystuje doświadczenia i pomysły także własnych sklepów detalicznych, które zostały odpowiednio
dostosowane do potrzeb nowego formatu.

• wsparcie sprzedaży poprzez liczne umowy
około biznesowe,
• opiekuna dedykowanego placówce,
• planogramy,
• sprawdzony program lojalnościowy,
• oprogramowanie IT,
• bezpłatne szkolenia,
• atrakcyjną wizualizację zewnętrzną, nowoczesną aranżację wnętrza sklepu oraz najwyższej jakości standardy w strefie przykasowej.
Do sieci dołączają kolejni franczyzobiorcy. W miejscowości Wysokie na Lubelszczyźnie powstał kolejny franczyzowy Premium Market Plus, który przeszedł
metamorfozę. Została powiększona strefa
sprzedaży, zmieniona została wizualizacja
wewnętrzna, poszerzono ofertę asortymentową, wdrożony został nowy system IT,
zmieniło się również otoczenie zewnętrzne
sklepu. Aktualnie prowadzone są prace przy
nowych obiektach, z którymi zostały podpisane nowe umowy franczyzowe.
GK Specjał wprowadziła nowy format
franczyzy Market Plus, który dedykowany
jest do wyselekcjonowanych, najlepszych
sklepów spełniających nasze kryteria rozwojowe i mogących zapewnić klientom

najwyższy standard obsługi oraz szeroką ofertę asortymentową. Wypracowane
rozwiązania ze sklepów własnych Grupy
implementujemy do nowo powstałego konceptu. Łącząc potencjał sieci franczyzowych
Nasz Sklep, Rabat Detal i Livio jesteśmy
w stanie zaproponować na bazie wieloletnich doświadczeń nowoczesny format
zapewniający franczyzobiorcom skuteczne
narzędzia do walki konkurencyjnej oraz
bardziej przyjazne środowisko sprzedaży.
Przede wszystkim potencjał GK Specjał,
jej ogólnopolski zasięg działania, szeroki
asortyment, dobra i sprawdzona logistyka
oraz bardzo atrakcyjne ceny gwarantują
sukces projektu oraz zapewniają ciągłość
łańcucha dostaw.
Co wyróżnia Market Plus od reszty franczyz GK Specjał?

Wcześniejsze działania wdrażane w sklepach własnych zostały poszerzone o sklepy
franczyzowe. Market Plus to przede wszystkim udoskonalona wizualizacja zewnętrzna,
nowa aranżacja sali sprzedaży oraz centralny
system zarządzania asortymentem. Połączenie sił wszystkich sieci oraz doświadczenie
własnej sieci sklepów pozwoliło nam pogłębić działania marketingowe.
W oddziale Tomaszów Lubelski, w miejscowości Wysokie wspólnie z Małgorzatą
Podolak otworzyliśmy Premium Market
Plus. Sklep został powiększony i została
wzbogacona oferta asortymentowa. Po remoncie zmianie uległ cały układ sali sprzedaży – wdrożone zostały również standardy
dedykowane dla tego właśnie formatu. Natomiast kategorie produktowe zostały ułożone na półkach w oparciu o przygotowane
wcześniej planogramy. Szczególną uwagę
zwrócono na stoiska z produktami świeżymi,
w tym prawdziwe nowoczesne i świetnie
zaopatrzone stoisko mięsno-wędliniarskie.

Janusz Dąbek

Franczyza Market Plus zapewnia:

• wypłatę wysokich bonusów,
• wsparcie marketingowe,
• wsparcie handlowe z udziałem koncernów
ogólnopolskich i dostawców lokalnych,
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AED w usługach
ochrony
ARMA

Rozwój spółki ARMA, części
Grupy Kapitałowej Specjał,
oznacza ciągłe poszukiwanie
nowych rozwiązań, technologii
i nowinek technicznych, które
można zaimplementować do
usług ochrony, podnosząc
tym samym jakość oferty
i późniejszych usług.

J

ednym z takich elementów jest wdrożenie do pakietu rozwiązań technicznych
ponadstandardowego wyposażenia posterunków i pracowników ochrony jakim jest
defibrylator AED. Rozwój technologiczny
pozwala na oferowanie urządzeń, które do
niedawna były kojarzone tylko i wyłącznie ze specyfiką pewnych branż ( w tym
przypadku służbą zdrowia, ratownictwem
medycznym). Urządzenia te obecnie zapewniają pełne wsparcie w akcjach ratowania
zdrowia i życia ludzkiego.
Zaletą w/w urządzeń jest prostota działania, mobilność (nie wymagają zasilania elektrycznego), niezawodność, długa
sprawność działania w trybie czuwania. Jedyną czynnością jaką musi wykonać osoba
używająca AED jest otwarcie opakowania
i przyklejenie elektrod do ciała zgodnie
z instrukcją.

Nasze doświadczenia wskazują na zasadność wyposażania różnych obiektów
w ten sprzęt. Zdarzenie z hali sportowej
w Krośnie pokazuje, że w pewnych sytuacjach niewielkim nakładem środków
można osiągnąć wielkie cele i np. uratować ludzkie życie. W hali MOSIR Krosno
odbywały się zawody sportowe, w czasie
których jeden z zawodników doznał zawału
serca. Przytomność działania pracownika
ochrony ARMA, szybka reakcja, uruchomienie AED pozwoliła uratować życie
zawodnika.
W województwach lubelskim i mazowieckim w AED wyposażyliśmy zakłady
naszych klientów. W tych lokalizacjach
pracownicy ochrony ARMA są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz stosowania defibrylatorów
automatycznych AED. Zachęcamy również
pracowników naszych klientów do szkoleń
w tym zakresie, co zwiększa szanse w razie
nagłej potrzeby skutecznie i szybko podjąć
akcję reanimacyjną. A jak wiemy szybkość
jej podjęcia jest kluczowym elementem w ratowaniu zdrowia i życia człowieka.
Łukasz Arasymowicz

Specjał odśnieża

Agencja Ochrony Specjał realizuje szeroki wachlarz
usług związanych z odśnieżaniem. Firma posiada
odpowiedni potencjał oparty o specjalistyczny sprzęt,
przygotowany personel oraz całodobową gotowość do
pracy w okresie zimowym.

W

ewnętrzne chodniki, drogi dojazdowe
i inne tereny osiedlowe muszą być
regularnie odśnieżane, aby nie stwarzały
zagrożenia i utrudnień dla mieszkańców. To
samo dotyczy następstw niskich temperatur,
takich jak oblodzenia i błoto pośniegowe.
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Aby zagwarantować wysoką jakość wykonywania usługi, realne bezpieczeństwo
i uzyskanie najlepszego efektu, odśnieżanie
musi być wykonywane regularnie, precyzyjnie i przy użyciu odpowiedniego sprzętu
oraz środków.

ARMA
ponownie
Gazelą Biznesu!

ARMA Sp. z o.o.

P

o raz kolejny ARMA Sp. z o.o. została
laureatem rankingu „Gazele Biznesu”
Ranking ten powstał w roku 2000 i znalezienie się wśród laureatów poświadcza
bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Twórcą rankingu jest redakcja
dziennika gospodarczego Puls Biznesu
który w tym roku opublikował listę po raz
dwudziesty pierwszy. Otrzymanie tytułu
jest potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej firmy, wiarygodności w oczach
klientów i kontrahentów i jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem.
Gratulujemy Zarządowi oraz Pracownikom ARMA Sp. z o.o. bez których tak
dynamiczny rozwój nie byłby możliwy.
Arkadiusz Marcinowski
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach jednym z obowiązkowych zadań
jest zapobieganie zanieczyszczeniu chodników, dróg dojazdowych, parkingów, placów
z śniegu, lodu oraz błota pośniegowego na
administrowanych przez zarządców osiedlach mieszkaniowych i innych przynależnych terenach. Obecnie, ze względu na
specyfikę organizacyjną i ekonomiczną,
w większości zleca się wykonanie takich
usług firmom zewnętrznym, takim jak Agencja Ochrony Specjał, specjalizującym się
w profesjonalnym utrzymaniem czystości,
również w okresie zimowym. Najczęściej
zleca się wykonanie takich usług firmom zajmującym się profesjonalnym utrzymaniem
czystości w drodze przetargu publicznego,
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Ludzie kwartału

tworząc szczegółową specyfikację podejmowanych działań. Specyfikacja określa bardzo
dokładnie, kiedy należy wykonywać prace,
w jakim standardzie ma być oczyszczony
teren, a nawet jakim sprzętem powinna posługiwać się firma, która będzie świadczyła
usługę. Gwarantuje to wykonanie usługi na
najwyższym poziomie przy wykorzystaniu
wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistycznego sprzętu. Usługodawca ponosi
także ciężar odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykonywaniu prac,
jak też z powodu ewentualnych zaniedbań.
Utrzymanie czystości dróg w okresie zimowym ma na celu głównie zapewnienie
przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń
płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanych przez opady śniegu, deszczu ze
śniegiem i marznącej mżawki. Nie jest to proces łatwy zważywszy, że mamy do czynienia
z pogodą, która nie jest w pełni przewidywalna, a prognozy nie zawsze się sprawdzają.
Do głównych czynności zimowego
utrzymania czystości na osiedlach mieszkaniowych możemy zaliczyć:
• mechaniczne usuwanie śniegu z chodników wzdłuż bloków mieszkalnych,
dróg dojazdowych, parkingów, placów
• zapobieganie powstawaniu oraz likwidowanie śliskiej nawierzchni ( warstwy
lodu, ubitego śniegu) przy zastosowaniu
środków chemicznych, czyli soli kamiennej, soli drogowej, chlorku wapnia, chlorku magnezu lub antypoślizgowych, czyli
piasku, żużlu, mieszanki żużlu z solą.
• wywożenie zalegającego śniegu zgromadzonego przy krawężnikach i zepchniętego przez pług w miejsca wyznaczone.
• udrożnianie odpływów studzienek
umożliwiające ujście gromadzącej się
wody podczas roztopów.

Wykonawca, któremu zarządca powierza
realizację odśnieżania na osiedlu mieszkaniowym zobowiązany jest do wykonania
usługi sprzętem, który musi posiadać odpowiednie certyfikaty do stosowania i nie
powodować uszkodzeń nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych. Do tego celu
wykorzystuje się łopaty do odśnieżania,
małe pługi przystosowane do zgarniania
śniegu z chodników oraz duże maszyny,
które poradzą sobie z szerokimi drogami
dojazdowymi do bloków mieszkalnych oraz
parkingami. Dużym wyzwaniem są schody
i inne nierówności, tj. zjazdy do boksów
piwnicznych przy blokach czy parkingów
podziemnych.
Oprócz sprzętu najważniejszą sprawą
jest zatrudnienie odpowiednio przygotowanych ludzi do ręcznego odśnieżania oraz
wykwalifikowanych operatorów maszyn.
Pracownicy powinni być wyposażeni w od-

Marian Działa

W strukturach GK Specjał od 2007 roku pełni funkcję
dyrektora naczelnego oddziału w Tomaszowie Lub. Dał
się poznać dzięki swoim mocnym stronom, czyli zdolnością planowania, organizowania oraz umiejętnością ustalania priorytetów.
Posiada rozległą wiedzę w zakresie prowadzenia firmy, potrafi zmotywować do działania podległy mu zespół wskazując pracownikom właściwy
cel i utrzymując koncentrację zespołu na powierzonych zadaniach.
Dba o dobrą atmosferę w pracy, nie boi się nowych technologii i związanych z nimi wyzwań. W wolnym czasie chętnie poświęca się aktywności
fizycznej, a jego ulubionymi dyscyplinami są: narciarstwo alpejskie,
jazda na rowerze, tenis ziemny, bieganie i pływanie.

Monika Rytych

Oficjalnie księgowa, a praktycznie omnibus w łódzkim oddziale Specjału. Choć trudno w to uwierzyć, pracuje z nami już prawie 23 lata!
Monika zna świetnie wszystkich współpracowników (zajmuje się
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powiedni sprzęt, odzież roboczą, przestrzegać przepisów BHP, obowiązujących zasad
Kodeksu Drogowego, zwracać uwagę na
bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu wykonywanych prac,
wykonywać usługę zgodnie z technologią
wynikającą z aktualnie obowiązujących
standardów utrzymania czystości. Niezbędne jest odpowiednie rozplanowanie robót.
Zaczynając od dokładnego poznania terenu, który leży w zarządzaniu usługodawcy
przez obserwację warunków panujących
na zewnątrz, prognoz pogody do rzetelnej
kontroli wykonywanych prac.
A jak już śnieg przestanie padać, mróz
odpuści to zaczyna się walka z roztopami
i ogromną ilością wody, której należy udrożnić spływ, aby na osiedlowych drogach nie
tworzyły się kałuże podtapiające piwnice
i podziemne parkingi.
Maciej Pasternak

m.in. sprawami kadrowymi i płacowymi), klientów
(koncesje, karty kontrahentów, organizacja imprez),
doskonale radzi sobie z marketingiem, księgowością,
administracją, handlem, usługami czy planowaniem.
Przy tym jest bardzo lubiana i szanowana, ma zatem
wszelkie zalety i kompetencje, aby w przyszłości zarządzać łódzkim
oddziałem Specjału!

Kamil Kulpa

Kamil pracuje w centralnym dziale zakupów Specjału
od marca 2016 roku. Zajmuje się kategoriami: słodycze,
kawa, herbata oraz karma dla zwierząt. Posiada szeroką
wiedzę w tych dziedzinach. Jest pracownikiem sumiennym, zdyscyplinowanym, wywiązującym się ze swoich obowiązków. Interesuje się
lotnictwem. Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci – dwuletniego syna
i półrocznej córki.
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O zdrowym stylu życia
w dobie pandemii.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie
każdego z nas i zmieniła nasze podejście niemal
do wszystkiego. Nauczyliśmy się łączyć pracę
i życie prywatne, a także jeszcze bardziej dbać
o zdrowie i wygląd.

P

andemia ograniczyła naszą aktywność
fizyczną. Jednak ograniczenie uprawiania
sportu nie musi oznaczać zaniedbania zdrowego stylu życia. Właściwa dieta, ćwiczenia
czy nordic walking pomogą wrócić do formy.
Zdrowy i silny organizm lepiej może poradzić sobie z wirusem, niż ten pozbawiony
odporności. Co robić zatem, aby ją wzmocnić? Pomoże nam właśnie odpowiednia dieta,
ale i nawodnienie, czy suplementy . Przede
wszystkim trzeba wzmocnić organizm, by
sam bronił się przed wirusami. Dobry wpływ
na odporność mają preparaty zawierające witaminę C , można więc przyjmować je profilaktycznie. Dodatkowo system odpornościowy warto wspierać domowymi sposobami.
Naturalnymi źródłami witaminy C są soki
z aronii, czarnego bzu i malin, syrop z cebuli,

kiszona kapusta, jabłka, owoce cytrusowe.
Odporność poprawia czosnek, uznawany
za naturalny antybiotyk. Korzeń imbiru to
nie tylko przyprawa, ale również lek, który
pobudza układ odpornościowy, niszczy wirusy i korzystnie działa przy przeziębieniach,
bólach gardła, kaszlu, gorączce. Ważne jest
także, aby unikać sytuacji stresowych, które
negatywnie wpływają na nasz organizm powodując jego osłabienie. Nadmierne spożywanie alkoholu i palenie papierosów osłabia
funkcjonowanie układu odpornościowego,
dlatego ze względu na swoje zdrowie należy
zrezygnować lub ograniczyć te używki. Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpływa
na naszą odporność jest… sen. Osoby śpiące
mniej iż 6 godzin są bardziej narażone na
wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe.

Ale najważniejsze! W dobie pandemii
przestrzegamy i nie narażamy siebie i innych, stosujemy się do zaleceń obowiązujących w postępowaniu z wirusem. Myjemy
często ręce, odkażamy dłonie preparatami na
bazie alkoholu, zakrywamy nos i usta podczas kaszlu, kichania i nosimy maseczki !!!.
Zapraszamy wszystkich do naszych salonów w Rzeszowie i na Śląsku, gdzie każdy może zaopatrzyć się w niezbędne środki
ochrony osobistej, maski, żele, rękawice.
Jednocześnie możemy zaoferować różne
suplementy, syropy i wyciągi braci Bonifratów wzmacniające organizm w okresie
zimowo – wiosennym. Życzymy wszystkim
zdrowia i wytrwałości w przetrwaniu tego
trudnego okresu i czekamy z utęsknieniem
na gorące lato.
Jolanta Darłak

Łódzkie morsy w akcji

C

zas pandemii nie rozpieszcza ludzi zwykle
aktywnych sportowo. Bardzo długo pozamykane są, lub były, boiska, siłownie, baseny,
stoki narciarskie i hale sportowe. Nie zraża to
jednak najbardziej zawziętych pracowników
Specjału oddział Łódź, którzy znaleźli sobie nowe, bądź kontynuują stare
pasje, które można (a nawet trzeba)
uprawiać zimą na świeżym powietrzu. Większość z nich systematycznie biega (najlepsi – Jarek i Staszek – ciągle ustanawiają rekordy
i wygrywają zawody), pozostali
(Rafał, Paweł, Dorota, Robert, Piotr,
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Anna i Paweł) morsują nawet w temperaturach dochodzących do minus 20 stopni. Przekonują, że kąpiele w niskich temperaturach
wyrabiają nie tylko odporność organizmu, ale
również… charakter człowieka.
Jeśli chcesz dołączyć do tego grona,
zawsze warto spróbować!
Paweł Stawiany
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Zimowy
konkurs dla
pracowników
i ich dzieci
W
terminie 15.01-15.03.2021 odbył
się przeznaczony dla pracowników
konkurs fotograficzny pod tytułem Moje
zimowe zdjęcie, oraz konkurs plastyczny
dla dzieci pracowników Pejzaż zimowy.
Tematem przewodnim konkursów była
zima i jej prawdziwe oblicze.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Łączna pula nagród w konkursach
to 2500 zł !
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
w następnym wydaniu kwartalnika.
Małgorzata Ożóg

Przepisy kulinarne
SAŁATKA ZE SZPINAKIEM I KURCZAKIEM
Składniki:
• kasza kuskus 100 gramów
• pierś z kurczaka podwójna 2 sztuki
• przyprawa do pikantnego kurczaka 1 łyżka
• sos sałatkowy włoski 1 opakowanie
• świeży szpinak 100 gramów
• pomidory suszone 5 sztuk
• pomidory koktajlowe
8 sztuk
• ser feta 30 gramów
• oliwa z suszonych pomidorów
• ulubione kiełki 1 garść

SAŁATKA MAKARONOWA
Z KREWETKAMI
KOKTAJLOWYMI
Składniki
• makaron farfalle 200 gramów
• krewetki koktajlowe parzone 150 gramów
• sos sałatkowy koperkowo-ziołowy 1 opakowanie
• czerwona papryka 1 sztuka
• żółta papryka 1 sztuka
• czerwona cebula 1 sztuka

Krok 1
Ugotuj torebkę kaszy kuskus, według przepisu producenta. Po ugotowaniu odstaw
na bok aby kasza odciekła z wody i się
schłodziła.
Krok 2
Piersi z kurczaka umyj, usuń zbędne
żyłki i przerosty tłuszczu, osusz,
oprósz przyprawą do kurczaka.
Usmaż na oliwie z suszonych pomidorów, wystudź, pokrój w paseczki
lub kostkę.

Krok 3
Suszone pomidory pokrój w kosteczkę, pomidory koktajlowe przekrój na pół, ser feta
pokrój w cm grubości kostkę.
Krok 4
Kolejną porcję oliwy z suszonych pomidorów wymieszaj w dużej misce z trzema
łykami wody i sosem sałatkowym Dodaj
szpinak, suszone pomidory, pomidorki koktajlowe, kurczaka, kaszę kuskus ser feta,
kiełki. Wszystko razem dokładnie wymieszaj rozłóż w głębokie talerze.

• pomidorki cherry 100 gramów
• olej 3 łyżki
• rukola 0,5 pęczka lub pół opakowania

Krok 3
Papryki umyj i pokrój w drobną kostkę, cebulę w piórka, a pomidorki cherry na połówki.

Krok 1
Sos sałatkowy przygotuj według przepisu na
opakowaniu mieszając go z wodą i olejem.

Krok 4

Krok 2
Makaron farfalle lub inny ugotuj według przepisu na opakowaniu. Krewetki koktajlowe odstaw na sitku, aby się
rozmroziły.
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Składniki połącz ze sobą,
wymieszaj z dresingiem.
Przygotowaną sałatkę
włóż do lodówki na
2 godziny i podawaj
schłodzoną i udekorowana listkami rukoli.
Katarzyna Jarosz
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Zbieramy plastikowe
nakrętki dla Antosia!

Przekaż swój 1 proc.
w zeznaniu podatkowym PIT
Szanowni Państwo!
Zmienia się termin złożenia wszystkich
zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia
za rok 2020 – można to zrobić od 15 lutego
i obowiązkowo w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

K

rajowa Administracja Skarbowa rozliczy zeznanie roczne, które
będzie dostępne od dnia 15 lutego 2021 r. w serwisie „Twój
e-PIT” w zakładce www.finanse.mf.gov.pl. Podatnik będzie mógł
zaakceptować wersję przygotowaną przez urząd lub edytować
deklarację i poprawić dane.
W przypadku skorzystania z rozliczenia podatku w wersji
elektronicznej zwracamy się do Państwa o zweryfikowanie nru
KRS Organizacji Pożytku Publicznego wskazanego w rozliczeniu PIT i przekazanie 1 proc. podatku n rzecz naszej Fundacji. Aby to zrobić należy wejść w formularz i zmienić nr KRS
Organizacji Pożytku Publicznego wskazany w rozliczeniu.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy zdecydują się na wsparcie
NASZEJ FUNDACJI SPECJAŁ !!

nr KRS Fundacji Specjał: 0000373138
Zarząd Fundacji Specjał

Podziękowanie za pomoc

A

ntoś urodził się jako wcześniak w 23 tygodniu ciąży.
Przez prawie 7 miesięcy przebywał w szpitalu, gdzie personel medyczny walczył o jego
życie. Obecnie jest pod opieką
wielu specjalistów. W związku z tym rozpoczynamy akcję
zbierania plastikowych nakrętek, a pieniądze uzyskane ze
sprzedaży przekażemy na kosz-

towne leczenie bardzo chorego
Antosia.
Zbieramy nakrętki plastikowe po:
• napojach do picia,
• chemii gospodarczej (szampony, dezodoranty itp.),
• nakrętki po kawie.
Pomóżmy! Wystarczy tak
niewiele…
Sylwia Pietrucha

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
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Ja, Andrzej Szerszeń,
w imieniu swojej
rodziny chciałbym znów
serdecznie podziękować
Fundacji Specjał za
kolejny rok pomocy
w leczeniu naszej córki
Natalii. Oczywiście bez
wsparcia Państwa Fundacji
byłoby nam bardzo
ciężko poradzić sobie ze
wszystkimi kosztami.

S

ytuacja, jaka obecnie panuje
w naszym kraju - jak i na
całym świecie - znacznie utrudniła nam dostęp do rehabilitacji
i lekarzy, co za tym idzie córka
zaczęła mocniej odczuwać bóle
mięśni, drętwienie nóg i zawroty głowy. Mamy nadzieję, że
w tym roku uda się doprowadzić do sytuacji podobnej do tej
sprzed epidemii, czyli znacznego zmniejszenia odczuwanych
dolegliwości. Obawiamy się
jednak, że powrót do szkoły po kilkumiesięcznej nauce
zdalnej (czyli znaczne zwiększenie liczby godzin w pozycji
siedzącej) może znowu skutko01(86) / STYCZEŃ–MARZEC 2021

wać gorszym samopoczuciem.
Pojawienie się dodatkowych
chorób, czyli wady serca i wady
wzroku spowodowało wzrost
kosztów leczenia, które pomimo to i tak są wysokie. Ponadto
Natalia zaczęła odczuwać bóle
w odcinku szyjnym, które momentami powodują trudności
z oddychaniem. Aktualnie jesteśmy w trakcie umawiania
się do lekarza, który skieruje
nas na prześwietlenie, jednak
w obecnej sytuacji związanej
z COVID-19 jest to utrudnione.
Od operacji minęły już 4 lata,
były to lata ćwiczeń i ciągłych
wizyt u lekarzy, jednak teraz
wiemy, że było warto.
Po raz kolejny zwracamy się
do Fundacji Specjał o pomoc
w finansowaniu rehabilitacji
córki Natalii. Mamy nadzieję
na lepszą przyszłość, która wraz
ze stopniowym pozbywaniem
się bólu pomaga nam wierzyć,
że kiedyś znacznie zmniejszy
się ilość stresujących wizyt
u lekarzy.
Z wielką wdzięcznością,
rodzice Natalii
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Specjał dba o środowisko naturalne
Firma Specjał wykorzystuje odnawialne źródła energii.
Na przełomie roku 2020/2021 uruchomiła pierwszą
instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp w centrali
firmy w Rzeszowie.

W

planach firma przewiduje znaczny
rozwój inwestycji w „zieloną energię”. W 2021 r. w województwie lubelskim
i pomorskim zostaną uruchomione kolejne
4 instalacje. Rozwój dotyczy również ekologicznej floty, w której od zeszłego roku
funkcjonuje już pierwszy w 100% elektryczny samochód.
W Polsce przepisy wydajność instalacji
fotowoltaicznej ograniczają właściwie do

50 kWp na jeden punkt pomiarowy. W wielu przypadkach jest to maksymalna moc
instalacji jaką przedsiębiorca jest w stanie
zamontować i wykorzystywać energię wyprodukowaną przez taką elektrownię do własnych potrzeb. Oczywiście istnieje również
możliwość odsprzedaży nadwyżek energii
wyprodukowanej przez instalację.
Firmie Specjał bliskie jest wspieranie rozwiązań proekologicznych, które

może obecnie są jeszcze mało wydajne,
ale w znacznym stopniu przyczyniają się
do ochrony wspólnego dobra jakim jest
środowisko naturalne. Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50kWp
pracująca w miesiące zimowe jest w stanie
zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla
emitowanego przez elektrownie o blisko
tonę miesięcznie, a samego węgla o blisko pół tony, również w miesięcznym
rozliczeniu. I to zimą, gdy okres nasłonecznienia jest bardzo krótki. Natomiast
od wiosny do jesieni wydajność takiej
instalacji wzrasta kilkukrotnie. Zarząd
GK Specjał widzi w takich inwestycjach
potencjał i mocno stawia na rozwój zielonej energii.
Bogumił Salamon

Polub nas
na Facebooku

Z

apraszamy wszystkich posiadających profil na portalu społecznościowym Facebook do polubienia
profilu firmowego GK Specjał.
Znajdziecie tam Państwo informacje o aktualnych wydarzeniach
z życia firmy. Grono fanów Specjału
na Facebooku ciągle rośnie, za co
serdecznie dziękujemy! Wszystkich
tych, którzy są z nami, ale jeszcze
nie polubili nas na Facebooku zapraszamy na nasz fan page.
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Aby do nas dołączyć
wystarczy odwiedzić stronę https://www.facebook.
com/firmaspecjal/ lub
w wyszukiwarce serwisu
znaleźć profil Specjał, a następnie kliknąć „Lubię to!”.
Zachęcamy także do
aktywnego komentowania
postów i udostępnianiu ich
znajomym.
Sylwia Pietrucha
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Oferta specjalna dla pracowników
kontrahentów GK Specjał
Stworzyliśmy ofertę specjalną telefonii komórkowej Orange dostępną
wyłącznie dla naszych pracowników i pracowników naszych kontrahentów
oraz wybranych grup zawodowych. Na dołączenie do grupy zgodę musi
wyrazić operator.

U

mowę na usługę telekomunikacyjną podpisują z nami bezpośrednio pracownicy, więc jest to bardzo wygodne dla pracodawcy,
ponieważ jego jedyną rolą jest poinformowanie pracowników
o możliwości skorzystania z takiego benefitu.
Oferta funkcjonuje już od kilku lat i korzysta z niej ponad
6000 użytkowników.
Ostatnio zostały odświeżone pakiety i aktualnie nie ma na
rynku równie atrakcyjnej oferty telekomunikacyjnej dla klientów
indywidualnych.
Wszystkie zamówienia w Specjał Finanse można zrealizować zdalnie:
e-mail z zamówieniem –> faktura na e-mail –> przelew –>
kurier z dostawą karty sim i umowy
Atuty oferty telefonii komórkowej Specjał Finanse – Orange

Pakiet z roamingiem na terenie UE jest w cenie abonamentu od
11,07 zł brutto miesięcznie. Pakiet zawiera 4 GB Internetu/
miesiąc do wykorzystania na terenie PL, bez limitu rozmowy
na telefony stacjonarne/komórkowe i SMS/MMS.
• Pakiet bez roamingu jest w cenie abonamentu od 7,38 zł
brutto miesięcznie.
Pakiet zawiera 2 GB Internetu/miesiąc do wykorzystania
na terenie PL, bez limitu rozmowy na telefony stacjonarne/
komórkowe i SMS/MMS.
Hitem jest pakiet z nielimitowanym Internetem w telefonie
(25 GB z prędkością LTE i bez limitu z prędkością do 10 Mb/s),
który kosztuje jedynie 17,22 zł brutto miesięcznie.
Pakiet ten zawiera również nielimitowane rozmowy na
telefony stacjonarne/komórkowe i SMS/MMS.
•

Do zdalnej nauki i pracy oraz rozrywki polecamy karty sim
Internetu mobilnego Orange:

od 8,61 zł/miesiąc za pakiet internetowy 35 GB/miesiąc
do 24,60 zł/miesiąc za pakiet internetowy 210 GB/miesiąc
W przypadku umów dla klientów indywidualnych faktura wystawiana jest przez Specjał Finanse z góry na 13 miesięcy (okres
trwania umowy), stąd w załączonej ulotce jest także przeliczona
wartość całej umowy.
Jest to bardzo wygodne, gdyż płaci się raz na 13 miesięcy i nie
ma ryzyka dodatkowych kosztów podczas trwania umowy (połączenia i SMS na numery premium są zablokowane).
Istnieje możliwość migracji numeru telefonu (przeniesienia
własnego numeru z innej sieci do oferty Specjał Finanse, po uzyskaniu zgody operatora).

•
•
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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

BEZ LIMITU + INTERNET
4GB +
ROAMING NA TERENIE UE
BEZ LIMITU+ INTERNET
8GB +
ROAMING NA TERENIE UE
BEZ LIMITU+ INTERNET
20GB +
ROAMING NA TERENIE UE
BEZ LIMITU + INTERNET
25GB + bez limitu
prędkość do 10Mb/s +
ROAMING NA TERENIE UE

11,07 zł

OPŁATA
ABONAMENTOWA ZA
CAŁY OKRES UMOWY
(13 MIESIĘCY)

143,91 zł

12,30 zł

159,90 zł

14,76 zł

191,88 zł

17,22 zł

223,86 zł

SKLEP INTERNETOWY: www.sklep.specjal�inanse.pl

Oferta Specjał Finanse sieci komórkowej Orange, skierowana
jest do klientów indywidualnych.
Dostępna oferta sprzętu w bardzo atrakcyjnych cenach
(smartfony, tablety) znajduje się w sklepie internetowym Specjał
Finanse pod adresem: www.sklep.specjalfinanse.pl

Zamówienia realizuje:

Biuro Obsługi Klientów Specjał Finanse
Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5
Tel. 17 8 507 507
e-mail: biuro@specjalfinanse.pl
www.specjalfinanse.pl
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OFERT Y PRAC Y • OFERT Y PRAC Y • OFERT Y PRAC Y
M
 AGAZYNIER/OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Czeladź, Pruszcz Gdański, Krapkowice, Kraków, Leszno, Lublin,
Łódź, Ostrowiec Świętokrzyski, Rzeszów, Warszawa,
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

K
 IEROWCA KAT. C

-

Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
Nowoczesne narzędzia pracy w tym samochód służbowy,
Wdrożenie w obowiązki i stałe wsparcie doświadczonego managera,
Możliwości rozwoju w strukturach sprzedażowych firmy,
Szkolenie z obsługi używanych programów,
Pakiet szkoleń w systemie e-lerningowym,

- Ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną, benefity sportowe,
- Liczne wycieczki, imprezy integracyjne oraz konkursy firmowe,
- Dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności liczne możliwości,
indywidualnego wsparcia.
Wymagania wobec kandydatów:

- Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w branży spożywczej
potwierdzone wynikami sprzedaży,
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem przedstawicieli handlowych,
- Doświadczenie w rozwoju systemów RP, SFA,
- Bardzo dobra znajomość rynku detalicznego i hurtowego artykułów spożywczych,
- Umiejętność analitycznego myślenia oraz doskonała organizacja pracy,
- Komunikatywność, dynamizm w działaniu oraz nastawienie na wynik,
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz biegła obsługa MS Excel,
- Mile widziana znajomość systemu Tema,
- Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju,
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

Miejsce pracy: Śrem, Łódź,
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

Grupa Kapitałowa Specjał ogólnopolski lider w branży dystrybucji artykułów
spożywczych w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni do swojej centrali
w Rzeszowie kandydata na stanowisko:

 K IEROWNIK DS. ROZWOJU SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Rzeszów, ul Ciepłownicza 8
Obowiązki:

-

Odpowiedzialność za rozwój narzędzi wspierających sprzedaż,
Zarządzanie systemami SFA,
Zakładanie planów i zadań sprzedażowych dla PH,
Optymalizacja procesów sprzedażowych,
Rozwój systemów promocyjnych,
Analiza konkurencji, sporządzanie analiz i raportów.

Oferujemy:

- Pracę w centrali dużej i stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
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