
  

   

 

Biuletyn LIVIO wydanie 02/2018   
 

 

LOTERIA PLUS 3   
 

 

Od 1. marca rusza kolejna edycja Loterii Plus. Wszelkie informacje na temat Loterii 
oraz deklaracje uczestnictwa uzyskają państwo u koordynatorów oraz na naszej 
stronie internetowej www.liviosklepy.pl .Poniżej plakat promujący akcję, który 
otrzymają państwo po zapisaniu się do Loterii.   

 

  

 

Korzy ści akcji:  

-wzrost liczby wizyt konsumentów w sklepach 
-zwiększenie lojalności konsumentów 
-większy obrót na promowanych produktach 
   

 

 



 

Dział Prawny 
 

  

 



 

Dział kadr 
 

 

Z dniem 25 Maja 2018 r.  wejdą w życie zmiany dotyczące ochrony danych 
osobowych. 
Rozporz ądzenie o ochronie danych osobowych (RODO),  będzie dotyczyć 
wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób 
zautomatyzowany. 
O konieczności stosowania RODO u przedsiębiorcy decyduje wyłącznie fakt 
przetwarzania przez niego danych osobowych (np. zapisywania nazwisk, numerów 
nip oraz innych informacji niezbędnych do wystawienia faktury). Nie ma tu znaczenia 
wielkość przedsiębiorcy, obroty czy forma prowadzonej działalności 
(m.in. dot. os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz małych 
spółek), nie ma też znaczenia czy dysponują oni danymi osobowymi klientów, 
kontrahentów, pracowników, czy potencjalnych klientów przedsiębiorcy ani, czy 
dane te będą przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie. 
Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie jeszcze sprawy z faktu, iż nowe 
rozporządzenie o RODO, może nakładać na nich szereg dodatkowych obowiązków. 
Muszą stosować zasady ochrony danych osobowych oraz dobrać rozwiązania 
organizacyjne i techniczne, które zapewnią należyte ich przechowywanie. 
Rozporządzenie nie określa wprost, jakie konkretnie zabezpieczenia czy 
rozwiązania w zakresie ich ochrony powinny zostać wprowadzone przez firmy. 
Jednak należy pamiętać, że muszą być one zgodne z zasadami wynikającymi z 
RODO. 
Nowe rozporządzenie zakłada też wysokie kary za złamanie przepisów o RODO. 
Kara do 10mln euro lub 2% rocznego światowego obrotu firmy osiągniętego w 
poprzednim roku obrotowym, a w szczególnych przypadkach może ona wzrosnąć 
nawet do 20 mln euro, bądź 4 % obrotu. 
Pełny tekst rozporządzenia można znaleźć  na 
stronie:  http://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276 
Temat RODO, będziemy porusza ć jeszcze w kolejnych numerach naszego 
biuletynu   

 

 



 

Uniwersytet Przedsiębiorczości 
 

  

Ruszyła nowa edycja szkole ń Uniwersytetu Przedsi ębiorczo ści dla naszych 
Franczyzobiorców!  
  
Zbieraj punkty za zaliczone szkolenia i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody! 
O szczegóły pytaj swojego koordynatora lub pod adresem kontakt@upspecjal.pl i już 
dziś zarejestruj się na stronie www.upspecjal.pl 
 
Korzystaj ze szkoleń szytych na miarę Twojego sklepu. 
Już teraz zapraszamy na szkolenia: 
  

• Zarządzanie personelem  
• Sprzedawca – kasjer. Profesjonalne stoisko kasowe  

  
Kolejne nowe szkolenia już wkrótce! 
Edycja trwa do 31.05.2018 r. 
  
Jak zało żyć konto?  
To proste! Wejdź na stronę www.upspecjal.pl, kliknij Logowanie, następnie Nie masz 
konta? Zarejestruj się i wypełnij formularz rejestracyjny. Administrator prześle Ci w 



 

ciągu 24h mailem link aktywacyjny do konta i instrukcję poruszania się po platformie. 
 
Masz ju ż konto ale nie pami ętasz hasła?  
Odzyskaj je wchodząc na stronę upspecjal.pl, kliknij Logowanie a dalej 
Zapomniałem hasła. Nasz administrator skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub 
wyśle maila z linkiem do zmiany hasła. 
 
Masz problem z poruszaniem si ę po platformie?  
Napisz do nas na adres kontakt@upspecjal.pl, podając swój numer telefonu - 
skontaktujemy się Tobą i pomożemy. 
 
Nie wiesz ile punktów mo żesz zdoby ć za szkolenie?  
Każde szkolenie umieszczone na platformie zawiera swój opis, w którym zawarliśmy 
również informację o możliwych do zdobycia punktach.  

 

 

 

Dział szkoleń 
 

 

Fundusze unijne szans ą rozwoju przedsi ębiorstw   
 

  

 

 
 

Prace w dziale CSK w styczniu ruszyły pełną parą! Udało się nam pozyskać 75% 
dofinansowania dla Gminnej Spółdzielni Sieraków na szkolenie „Merchandising i 
obsługa stoisk specjalistycznych, cz.1, mięso-wędliny, warzywa-owoce.” To już 
kolejne zdobyte dofinansowanie na terenie województwa Wielkopolskiego, które 



 

prężnie się rozwija i systematycznie składa zapotrzebowania na organizację 
szkoleń. Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy zaangażowania. 
Składamy wnioski o dotację na kolejne szkolenia. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w poniższych szkoleniach: 
- Województwo Wielkopolskie  marzec / kwiecień - Szkolenie Hipermarket 
- Województwo Świętokrzyskie kwiecień -  Techniki sprzedaży i obsługa klienta. 
- Województwo Dolnośląskie kwiecień - Sprzedaż na stoisku alkoholowym. 
- Województwo Śląskie maj – Program Hipermarket oraz Merchandising i obsługa 
stoisk specjalistycznych, mięso-wędliny, warzywa-owoce. 
- Województwo Wielkopolskie maj - Zarzadzanie sklepem szkolenie dla kadry 
kierowniczej. 
 
W dzisiejszych czasach duża wiedza i umiejętności pracowników są jedyną 
przewagą na konkurencyjnym rynku handlowym. 
Nie zastanawiaj si ę. Nasza pomoc jest skierowana wła śnie dla Ciebie!  
Przygotujemy potrzebne dokumenty, dopilnujemy terminów i zadbamy o 
najdrobniejsze szczegóły! 
 Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami: e-mail: csk@livio.com.pl lub tel: 
600 429 920, 512 413 163 
   

 

 

 

Szkolenia z zakresu BHP dla 

pracodawców 
 

  



 

Dział CSK przygotowuje cykl szkoleń z zakresu BHP dla Pracodawców 
wykonuj ących zadania słu żby bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
Po uko ńczeniu tego szkolenia pracodawcy b ędą mogli szkoli ć swoich 
pracowników z zakresu BHP!  
Sięgnij po fundusze Europejskie i rozwijaj swój biznes! 
Koszt szkolenia dla Pracodawców wynosi 2000 zł. Franczyzobiorcy sieci LIVIO i 
Nasz Sklep mogą otrzymać pomoc w postaci dotacji unijnych i wówczas ostateczny 
koszt będzie ich wynosił 400-600 zł ( uzależnione jest to od wielkości firmy, 
wykształcenia i wieku uczestników szkolenia oraz regionu w którym działa firma). 
Centrum Szkolenia Kadr naszej firmy pomaga przedsiębiorcom przygotować 
właściwe wnioski o dofinansowanie, a także przygotuje i przeprowadzi potrzebne 
szkolenia. 
 
Nie zastanawiaj się. Nasza pomoc jest skierowana właśnie dla Ciebie! Nie pozwól 
by wyprzedziła Cię konkurencja! Przygotujemy potrzebne dokumenty, dopilnujemy 
terminów i zadbamy o najdrobniejsze szczegóły. 
 
Zainteresowanych szkoleniem proszę o przysłanie e-maila na adres 
csk@livio.com.pl 
-Zgłoszenie wst ępne z podaniem nazwy firmy i adresu. 
Na podstawie zgłoszeń ustalimy miejsce i czas szkolenia dogodny dla uczestników.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dział Promocji 
 

  

 



  

 



  



  

 



 

Oddział Łódź 
 

 

Remodeling 
 

  

 

            Walka cenowa w handlu detalicznym to nie wszystko, nie daje ona już 
możliwości zatrzymania klientów i pozyskania nowych, a co za tym idzie stałego 
zwiększania obrotów. Wobec tego właściciele stawiają na podnoszenie jakości 
obsługi, zwiększanie wizualnej atrakcyjności sklepów, rozszerzanie asortymentu 
oraz zasięgu terytorialnego sieci. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na 
atmosferę robienia zakupów - wygląd sklepu, jakość obsługi czy różnorodność 
asortymentu. W nowoczesnych salach sprzedażowych liczy się nie tylko 
funkcjonalność i wygoda, ale także aspekt estetyczny.  

            Polska Sieć handlowa Livio S.A. wdraża projekt remodelingu i planogramów 
w kolejnych sklepach. W Łodzi z tego nowoczesnego i skutecznego narzędzia 
skorzystał kolejny sklep. Właścicielki dużego 300m sklepu „Nowalijki” w Piotrkowe 
Trybunalskim, aby sprostać wymaganiom konkurencji, przeprowadziły remodeling 
sali sprzedaży i wprowadziły planogramy. Dzięki temu sklep zyskał nowy świeży 
wygląd oraz większą dostępność artykułów dla klientów. Dzięki wprowadzonym 
działaniom wzbogacona została oferta asortymentowa i atrakcyjność sklepu. 
Badania dowodzą, że klienci doceniają te zmiany, zwłaszcza gdy zauważą, że 
poprawa wizerunku nie pociągnęła za sobą wzrostu cen. Specjaliści szacują, że 
takie działania wyjątkowo silnie wpływają na lojalność zakupową konsumentów, a 
dla właściciela sklepu skutkują większymi obrotami. 

             Właścicielki sklepu „Nowalijki”  Panie Grażyna Kulbat i Alicja Karbowiak są 
bardzo zadowolone z profesjonalnie przeprowadzonych zmian przez zespół PSH 
Livio S.A. 

Zespół Livio dziękuje za zaufanie i zaangażowanie.  

 



  

  

 

 

Oddział Poznań 
 



 

 Podpisaliśmy dwie nowe umowy lokalne o 

współpracy handlowej z  

następującymi firmami: : 

• Mix Antoine Małgorzata Cierplikowska 

Ul. Dobrzecka 16/42, 62-800 Kalisz 
Firma jest producentem zup ekspresowych i kostek rosołowych. 
   

• Oaza Sp. z o.o. 

ul. Zacisze 18C 65-775 Zielona Góra  
 
Jest to hurtownia artykułów spożywczych i napoi.  

  

Zapraszamy sklepy do współpracy z 

podanymi  firmami. 
 

 

 

Nowe sklepy w Oddziale Poznań 

  
W miesiącu styczniu 2017r nasi koordynatorzy pozyskali kolejne sklepy, 
które  przystąpiły   do naszej sieci - umowy Livio Ekspress podpisało 13  nowych 
placówek. 
Na chwilę obecną  oddział  Poznań liczy 506 sklepów  

 

 

Akcje promocyjne w oddziale Poznań luty/marzec 2018 

  
Najbliższe promocje odbędą się w poniższych terminach: 



 

 
   

v. Promocja billboardowa   12-25.02.2018 

v. Promocja billboardowa   26.02 – 11.03.2018 

v. Promocja gazetkowa      22.02 – 04.03.2018 

v. Promocja gazetkowa      08-18.03.2018 

 

 

 
 

 

 

Zbiórka dla chorej na 

nowotwór zło śliwy Jadwigi 

Kozioł  
 

  



 

Długoletnia pracownica Jadwiga Kozioł zachorowała na nowotwór złośliwy.Jest ona 
bardzo lubiana przez klientów, pracowała w naszych sklepach w Kątach Rybackich, 
Sztutowie i Jantarze, udzielała się aktywnie przy akcjach "Świątecznej paczki" Jej 
córki zorganizowały zbiórkę na portalu zrutka.pl, gdzie można przekazać pieniądze 
na leczenie.  

Współpracownicy i dyrekcja firmy proszą w imieniu rodziny o wsparcie. 
 
Poniżej link do zrzutki: 
 
https://zrzutka.pl/wsparcie-leczenia-mamy-nowotwor-zlosliwy-pomozcie-y9j4f7 
  

Dziękujemy, 
Roman Terczyński, Zdzisław Musiał 

 

 

 

Specjał Finanse 
 



  

 

Informujemy, że pod adresem www.sklep.specjalfinanse.pl 
uruchomiony został sklep internetowy Specjał Finanse. 
W sklepie oferujemy dla wszystkich (nie tylko dla pracowników) w bardzo 
atrakcyjnych cenach smartfony, laptopy, akcesoria GSM. 
Istnieje możliwość sprzedaży ratalnej.  

 

 

 

Abonament NO LIMIT+Internet 

za 7,38 miesięcznie! 
 

Szanowni Państwo, 
Informujemy, że oferta abonamentu telefonii komórkowej i Internetu mobilnego dla 



 

pracowników z wybranych Grup Pracowniczych związanych z GK Specjał została 
przedłużona na kolejne 13 miesięcy. 
Obecnie abonament bez limitu na rozmowy telefoniczne i SMS/MMS do wszystkich 
sieci komórkowych i stacjonarnych oraz pakiet internetowy wynosi od 7,38 zł 
brutto/miesi ąc.Umowa na 13 
miesięcy.                                                                                                                         
Istnieje możliwość przeniesienia numeru z innej sieci komórkowej. 
Żadnych ukrytych kosztów dodatkowych!  
  
Dla Państwa wygody nie ma konieczności wizyty osobistej w biurze Specjał Finanse. 
Wszystkie formalności można dopełnić telefonicznie/mailowo, a umowę wraz z kartą 
sim wyślemy pocztą. 
  
Szczegółowe informacje dotyczące oferty dostępne w biurze Specjał Finanse.  

 



  



  

 

 

Reklamówki Livio 
 

Zamówienia na reklamówki w preferencyjnych cenach u naszych Koordynatorów.  
 
Reklamówki mamy na stanie w biurze oddziału, prosimy je zamawiać u 



 

koordynatorów Sieci, którzy obsługują Państwa sklepy. Dostarczone zostaną wraz z 
fakturą. Forma i termin płatności:  Przelew:  14 dni na podstawie FV.    

 

 

 

Torba biodegradowalna 50 

mikronów 

(nie podlega opłacie recyklingowej)  

Rozmiar:43x49cm 

cena: 0,32 gr/szt.  

 

 

 

 
   
Torba zrywka mała  

Rozmiar: 27x48 cm 

cena: 3,50 zł/100 szt.  

 

 

 

 
   
Torba zrywka du ża 

Rozmiar: 30x50 cm  

cena: 7,50 zł/100 szt.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 


