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rozpoczęcie działalności przez
Mastermedia

beginning of Mastermedia's activity

2006

pierwszy magazyn przeładunkowy
w Londynie

our first cross-dock warehouse: London

2007

pierwszy własny magazyn w Lublinie

our first warehouse: Lublin

2008

ekspansja na nowe rynki - Belgia i Holandia
expansion to new markets - Belgium 
and the Netherlands

cross-dock warehouse in the
Netherlands

magazyn przeładunkowy w Holandii  

2012

uruchomienie platformy internetowej 
market24.pro

starting an online platform - 
market24.pro

2013

start progamu lojalnościowego MasterKing
launched our loyalty program 
- Masterking

2014

ekspansja na nowy rynek - Niemcy
expansion to a new market - Germany

2015

drugi własny magazyn w Poznaniu

drugi magazyn przeładunkowy 
w Sheffield

our second warehouse: Poznań

Food Plus - rozwój sieci franczyzowej

Food Plus - development of the 
franchise chain

our second cross-dock warehouse: 
Sheffield

2016

2017

Grzegorz Cioczek:

„Początki działalności firmy sięgają wiosny 2006 roku. 
Zaczęliśmy niemalże od zera – osobiście z Pawłem  
zbieraliśmy zamówienia od Klientów z Londynu  
i przywoziliśmy towar z Polski. Składaniem  
i  przygotowywaniem produktów w Lublinie zajmowała się 
Katarzyna. Dzięki dobremu zarządzaniu firmą szybko rosła  
ilość dostaw, co z kolei zaowocowało uruchomieniem 
większych magazynów przeładunkowych w Polsce i w Anglii.”

„Our business dates back to the spring of 2006. We started 
almost from scratch - Paul I and personally picked up 
orders from Customers from London and brought goods 
from Poland. Katarzyna was responsible for assembling 
and preparing products in Lublin. 
Thanks to good management, the amount of deliveries 
grew quickly, which in turn resulted in commissioning of 
larger cross-dock warehouses in Poland and England.”

Katarzyna Zdybicka-Wójciak: 

„Firma pracuje w oparciu o własne stany magazynowe 
w dwóch centrach dystrybucji: w Lublinie i w Poznaniu. 
Mamy trzy magazyny przeładunkowe - dwa w Wielkiej  
Brytanii i jeden w Holandii. Każdego tygodnia nasze  
magazyny opuszcza kilkadziesiąt TIRów produktów 
spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym 
popytem za granicą, zarówno wśród emigrantów, jak  
i rdzennych obywateli.”

The company operates on the basis of its own inventory 
in two distribution centers: in Lublin and Poznan. We own 
three cross-dock warehouses - two in UK and one in the 
Netherlands. Every week, dozens of trucks filled with 
products leave our warehouses. The demand for Polish 
food has been increasing abroad among both immigrants 
and native citizens.

Paweł Wójciak:

„Nasza firma w ciągu 12 lat osiągnęła naprawdę dużo, 
ale to nie koniec naszego rozwoju. Chcemy umacniać 
swoją pozycję w Wielkiej Brytanii oraz w krajach Bene-
luksu, a także wkraczać na nowe rynki. Aby zaspokoić 
potrzeby naszych Klientów, inwestujemy w nowoczesne  
rozwiązania. Postanowiliśmy dzielić się naszym know-
how  z nowymi, a także istniejącymi już sklepami poprzez 
uruchomienie systemu franczyzowego.”

„Over 12 years, our company has achieved a lot, but 
this is not the end of our development. We wish to  
strengthen our position in the UK and the Benelux  
countries, and also enter new markets. We invest in 
new solutions to meet the needs of our Customers. We  
decided to share our know-how with both new and  
existing stores through a franchise system.”

Mastermedia jest polską firmą handlową, eksportującą 
produkty spożywcze do Europy Zachodniej, w szczególności Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Belgii oraz Niemiec. Jesteśmy jednym z największych 
dystrybutorów polskiej żywności w tych krajach. Dostarczamy 
wysokiej jakości produkty bezpośrednio do sklepów.

Założycielami firmy jest troje wspólników: Katarzyna Zdybicka-Wójciak,  
Grzegorz Cioczek i Paweł Wójciak. Mastermedia zatrudnia ponad 
380 pracowników w Polsce i za granicą, stale rozwijając się poprzez 
zmiany organizacyjne i nowe inwestycje. Z każdym kolejnym rokiem 
osiąga coraz większe obroty i jest jedną z najszybciej rozwijających 
się firm handlowych w Polsce, za co wyróżniana jest prestiżowymi 
nagrodami takimi jak Gazele Biznesu, Diamenty Forbesa.

Mastermedia is a Polish trading company that exports 
food products to Western Europe, in particular the UK, the Netherlands, 
Belgium and Germany. We are one of the largest distributors of Polish 
food in these countries. We deliver high-quality products directly to 
stores of our Customers.

The company was established by three partners: Katarzyna  
Zdybicka-Wójciak, Grzegorz Cioczek, and Paweł Wójciak. It employs 
more than 380 employees in Poland and abroad, and is constantly  
developing through organizational changes and new investments. With 
each passing year, the company increases its sales volume - it is one 
of the fastest growing trade companies in Poland, and has received  
prestigious awards such as: Business Gazelles, Forbes Diamonds.

O NAS / ABOUT US



HANDEL / TRADE

Rafał Szarowski
dyrektor handlowy
commercial director

„Optymalizujemy oferty oraz dobór asortymentu wg preferencji 
zakupowych Klientów na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Europy 
kontynentalnej. Analizujemy poziom obrotów w poszczególnych 
kategoriach oraz efektywność prowadzonych promocji. Monitorujemy 
działalność konkurencji oraz zmiany zachodzące na 
rynku FMCG. Prowadzimy negocjacje handlowe i zarządzamy 
relacjami z dostawcami. Wszystko po to, aby uatrakcyjnić naszą 
ofertę.”

„We optimize the range and selection of products according to 
the purchasing preferences of Customers in the UK and mainland 
Europe. Our company analyses its tur over in individual categories 
and the effectiveness of promotions.  We monitor the activities of 
competitors and changes on the FMCG market. We also conduct 
trade negotiations and manage our relationships with suppliers.”

Damian Pszonak 
kierownik działu zakupów
purchase department manager

Kontakt / Contact:
handel@mastermediauk.com

mięso
i wędliny 
meat

przetwory
mleczarskie 
dairy

napoje 
drinks

kuchnia
sucha 
dry
foods

owoce
i warzywa 
fruits and
vegetables

chemia
i kosmetyki 
chemistry
and cosmetics

dania
gotowe 
ready-made
meals

słodycze 
sweets

NASZA OFERTA / OUR OFFER

„Rynek FMCG jest bardzo dynamiczny i wymagający. Klienci  
oczekują działań niestandardowych, innowacyjnych,  
najlepszych cen, pełnej realizacji zamówień. Dział Handlowy 
spełnia te oczekiwania, tworząc ofertę asortymentową  
i promocyjną dostosowaną do potrzeb naszych Klientów  
w różnych częściach świata. Motto, jakie nam przyświeca –  
– WSZYSTKO SIĘ DA. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać  
rozwiązań. Dla nas najważniejszy jest Klient i to Klient jest 
naszym pracodawcą. To jego zadowolenie i decyzje zakupowe są 
najlepszą oceną naszej pracy. Przykład ostatnich kilkunastu lat  
pokazuje, że przyjęta przez nas strategia jest właściwa –  
– zaufanie Klientów procentuje. Zaufanie Producentów także.”

„The FMCG market is very dynamic and demanding. Customers 
expect original and innovative solutions, best prices, and  
complete fulfilment of orders. The sales department meets 
those expectations by preparing a range of products and 
promotions adjusted to the needs of our Customers in 
various parts of the world. EVERYTHING CAN BE DONE - that’s 
our motto.  You just have to know where to look for solutions. 
Customers are most important to us, as they are our employers. 
Their satisfaction and purchase decisions are the best  
evaluation of our work. The last several years have showed 
that our strategy is right - it pays to build and maintain trust 
with our Customers. And so does the trust of manufacturers.”



„Celem naszej firmy jest wszechstronne zaspokajanie  

potrzeb naszych Klientów.

Aby sprostać ich oczekiwaniom, oprócz kompleksowej 

oferty handlowej staramy się zapewnić szeroką ofertę 

promocyjną.

Stale współpracujemy z producentami w celu zapewnienia 

jak najlepszej oferty cenowej, a także tworzymy  

różnorodne rozwiązania promocyjne.

Korzystając z doświadczeń zdobytych na rynku polskim, 

staramy się przenieść jak najlepsze rozwiązania za granicę.

Oprócz przejrzystego i atrakcyjnego systemu rabatowego, 

oferujemy naszym Klientom cykliczne promocje cenowe,  

a także konkursy i programy lojalnościowe.

Dostarczamy różnorodne materiały POS - eksponujące 

towar w miejscu sprzedaży.

Naszym atutem jest nowoczesność, stałe podążanie 

za trendami - oferujemy zakupy online, programy 

opierające się na innowacyjnych systemach  

informatycznych, stronach internetowych czy  

aplikacjach mobilnych.”

„The aim of our company is to fully satisfy the needs of 

our Customers.

To meet their expectations, in addition to our  

comprehensive sales offer, we strive to provide a wide 

range of promotional products.

We work with manufacturers to ensure the best possible 

prices, and also create various promotional solutions.

Through the experience gained on the Polish market, 

we try to apply our best practices abroad. In addition 

to a transparent and attractive discount system, we 

offer regular price promotions, as well as contests and  

incentive programs.

We provide a variety of POS materials for displaying 

goods in stores.

Our company is modern and continues to follow trends - 

- we offer online shopping, programs based on innovative 

IT systems, websites and mobile applications.”

Gazetka promocyjna
W ręce naszych Klientów regularnie, co trzy tygodnie, 
trafia standardowa oferta z promocyjnymi cenami  
na kilkaset produktów.  Aby urozmaicić ofertę, niemal 
w każdym miesiącu wydajemy dodatkowo gazetkę 
tematyczną promującą produkty z wybranej kategorii, 
podkreślającą jej sezonowość.

Special offer
Regularly, every three weeks, our Customers get a 
standard offer with discount prices on hundreds of  
products.  To improve our offer, almost every month 
we also release an occasional offer promoting selected  
categories of products, with an emphasis on their  
seasonality.

Producenckie akcje promocyjne
Uzupełnieniem oferty są różnorodne akcje promocyjne, w których Klienci mogą otrzymać 
bonus na dalsze zakupy oraz wszelkiego rodzaju gratisy produktowe i rzeczowe.

Manufacturers’ promotions
The offer is complemented by various promotional campaigns in which Customers  
can receive bonuses for further purchases and all kinds of free products and materials.

Program lojalnościowy MasterKing
Cykliczny program lojalnościowy, organizowany raz w roku, w którym 
Klienci zbierają punkty za realizację planów oraz zakupy wskazanych 
produktów Partnerów akcji. Punkty Klienci wymieniają na atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 

MasterKing loyalty program
A regular incentive program is arranged once a year - Customers  
collect points for fulfilling plans and purchases of indicated products 
from the campaign Partners. Customers may exchange points for  
attractive prizes.

Elektroniczna platforma do składania zamówień jest dostępna w wersji online oraz  
offline. Nowoczesny system umożliwia łatwy dostęp do pełnej i aktualnej oferty  
Mastermedia, do wszystkich promocji a przede wszystkim daje możliwość składania 
zamówień w dowolnym momencie.

Electronic ordering platform is available online and offline.The modern system al-
lows easy access to full and updated range of Mastermedia products and promo-
tions, and primarily makes it possible to place orders at any time.

MARKETING

Bartłomiej Kosicki
dyrektor marketingu
marketing director

Kontakt / Contact:
marketing@mastermediauk.com

Gazetka promocyjna:
•	 17	wydań
•	 średnio	ok.	800	indeksów	 

w promocji

Special offer
• 17 issues
•	 an	average	of	about	800	 

items on promotion

Gazetka tematyczna:
•	 10	wydań
• 16 stron sezonowej oferty

Occasional offer
•	 10	issues
• 16-page seasonal offer

Program	lojalnościowy	
MasterKing

• cztery edycje programu
•	 przyznanych	1	mln	punktów
•	 wydanych	ponad	2000	nagród!

MasterKing loyalty  
program

• four editions of the program
• 1 million points granted
•	 over	2,000	prizes	won!

Programy producenckie
•	 kilka	akcji	w	ciągu	roku
• dedykowane strony www 

oraz aplikacje mobilne

Manufacturers’ 
programms

• a few campaigns per year
• dedicated websites and  

mobile applications

market24.pro
•	 24	godz.	na	dobę
•	 pełna	historia	zamówień	 

i	dokumentów
•	 zdjęcia	wszystkich	produktów	
• komunikaty

market24.pro
• 24 hours per day
• full order and document history
• pictures of all products
• messages



„Mastermedia dysponuje zespołem kilkunastu  
profesjonalnych przedstawicieli handlowych, operujących 
bezpośrednio na rynkach, na których są nasi Klienci  
i codziennie odwiedzających dziesiątki sklepów.
Nasi przedstawiciele, dzięki szkoleniom branżowym, stale 
podnoszą poziom wiedzy i kompetencji.
Dysponując konkretnymi możliwościami decyzyjnymi  
w zakresie rabatów, terminów płatności czy promocji, 
są dla klientów kompetentnym partnerem, zapewniającym 
korzystną i efektywną współpracę.”

„Mastermedia has a team of a dozen or so professional 
sales representatives, who operate directly in our  
Customers’ markets and every day visit dozens of stores.
Thanks to professional training, our representatives are 
continuously improving their knowledge and skills.
Having specific decision-making capabilities in terms 
of discounts, payment dates and promotions, they are  
competent partners for Customers and ensure beneficial 
and effective cooperation.”

„Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi  
Klienta, uruchomiliśmy infolinię, na której każdy  
z współpracujących z nami sklepów otrzyma odpowiedzi 
na wszelkie pytania i z łatwością będzie mógł  
kontaktować się z centralą firmy.”

„In order to ensure the best quality of customer  
service, we started a hotline, that provides answers to any  
questions of our partner stores and an easy contact with 
the company headquarters.”

SPRZEDAŻ / SALES

Michał Wesołowski
kierownik działu sprzedaży
sales department manager

Edyta Kiełbowicz
kierownik działu obsługi klienta
customer service manager

Grupa przedstawicieli podlegających Łukaszowi pracuje 
w południowej Anglii i Walii.

The group of representatives supervised by Łukasz  
operates in the South of the UK and Wales.

Łukasz Pastusiak
kierownik obszaru sprzedaży
area sales manager
lukasz.pastusiak@mastermediauk.com
tel: +44 7885 914 438

Dawid odpowiada za zespół przedstawicieli handlowych, 
którzy obsługują północ Wielkiej Brytanii.

David is responsible for a team of sales representatives 
who support the North of the UK.

Dawid Sykuła
kierownik obszaru sprzedaży
area sales manager
dawid.sykula@mastermediauk.com
tel: +44 7885 914 437

Bartek odpowiada za rozwój rynku europejskiego, 
zarządzając zespołem przedstawicieli w Belgii, Holandii  
i Niemczech.

Bartek is responsible for the development of the  
European market by managing a team of representatives 
in Belgium, the Netherlands and Germany.

Bartłomiej Tulej
kierownik obszaru sprzedaży
area sales manager
bartlomiej.tulej@mastermediauk.com
tel: +48 539 994 456

Kontakt / Contact:
sprzedaz@mastermediauk.com

dla	Klientów	z	UK	/	number	for	UK	Customers

+	44	2038	070	281
dla	Klientów	z	innych	krajów	/	number	for	other	countries

+	31		303	100	433

System rabatowy
W ramach polityki handlowej  
stosujemy nowoczesny  
system	rabatowy,	premiujący	kilka	
kluczowych	elementów	współpracy	
pomiędzy	sklepem	a	dystrybutorem.

Discount system
We offer a modern system  
of discounting based on key areas  
of partnership between stores  
and distributor.

Kredyt kupiecki
Stale	współpracujący	z	nami	Klienci,	
po	spełnieniu	wymogów	formalnych,	
otrzymują	dostęp	do	kredytu	 
kupieckiego.	Wysokość	linii	 
kredytowej	określana	jest	 
indywidualnie.

Trade credit
We	closely	support	our	Customers	
and offer individually-tailored  
trade credit.

market24.pro
Nowoczesny	system	zamówień	ma	
możliwość	integracji	z	kolektorami	
danych oraz systemem  
informatycznym Klienta.

market24.pro
Our modern ordering platform  
can be easily integrated with data  
collectors and in-house IT systems.

Biuro Obsługi Klienta / Customer Service



„Logistyka w międzynarodowej firmie handlowej ma  
za zadanie dostarczyć to, czego oczekuje Klient, w najlepszej 
jakości i w umówionym czasie. Współpraca z międzynarodowymi 
spedytorami o najwyższym standardzie usług oraz inwestycje 
we własną flotę dystrybucyjną i w nowoczesne chłodnie 
magazynowe,  dają Klientom gwarancję dostaw w terminie. 
Szkolenia pracowników oraz rozwój systemu IT służą temu, 
by Klient otrzymał kompleksowo zrealizowane zamówienie.”

„Logistics in an international trade company must face the 
following challenge: to deliver what the Customer expects, in 
the best quality and on time. Cooperation with international 
shipping companies with the highest standard of services and 
investments in our own distribution fleet and modern cold 
storages should ensure that products are delivered on time. 
Training of employees and development of the IT system are  
carried out so that our Customers always receive  
comprehensively completed order.”

Proces logistyczny
Przygotowanie towaru zamówionego przez Klientów jest realizowane w Polsce 
przez dwa Centra Dystrybucyjne: w Lublinie i w Poznaniu. Kolejnym etapem  
procesu jest transport TIR-ami wyposażonymi w chłodnie do magazynów  
przeładunkowych w Londynie, Sheffield oraz w De Meern. Stamtąd towar  
jest przeładowywany na mniejsze ciężarówki, które ruszają w drogę do  
naszych Klientów. 

Logistics process
Goods ordered by Customers are prepared in Poland by two Distribution  
Centres: in Lublin and Poznań. The next stage of the process is transport using 
lorries equipped with refrigeration unit to cross-dock warehouses in London, 
Sheffield and De Meern. From there, the goods are transhipped onto smaller 
vehicles, which then go directly to our Customers. 

Flota
Mamy kilkadziesiąt pojazdów, wyposażonych 
w chłodnie, do dystrybucji bezpośredniej  
na terytorium Europy i Wielkiej Brytanii. 
Każdy z pojazdów ma zainstalowa-
ny system monitoringu, który pozwala 
kontrolować, czy dostawy do Klientów są we 
właściwych dniach i w określonym czasie.  
W transporcie międzynarodowym korzystamy 
wyłącznie ze sprawdzonych i doświadczonych  
przewoźników.

Fleet
We have dozens of vehicles equipped with  
special refrigerator units. A monitoring  
system is installed in each vehicle which allows 
to control whether goods are delivered to the 
Customers on the right days and in the right 
time. In international transport we use proven 
and experienced services of carriers.

Magazyny
Posiadamy dwa Centra Dystrybucyjne w Polsce zlokalizowane w Poznaniu  
i Lublinie oraz trzy magazyny przeładunkowe w Wielkiej Brytanii  
oraz Holandii. Wszystkie magazyny zapewniają wysokie standardy  
magazynowania oraz posiadają wydzieloną chłodnię. 

Warehouses
We have two Distribution Centres in Poland located in Poznań and Lublin, and 
three cross-dock warehouses in the UK and the Netherlands. All warehouses 
provide high standards of storage and are equipped with a separate cold store.

LOGISTYKA / LOGISTICS

Krzysztof Piech 
dyrektor logistyki
logistics director

Kontakt / Contact:
logistyka@mastermediauk.com

Naszymi samochodami 
pokonujemy	w	ciągu	roku	trasę	
równą	168	okrążeniom	kuli	ziemskiej.

Every year, our cars drive a distance 
equal to 168 laps around the globe.

Pracujemy 24 godziny	na	dobę	
przez 7 dni w tygodniu.

We work 24 hours a day,  
7 days a week.

Zajmujemy 17 tys. m2

powierzchni magazynowej.

We occupy 17 thousand sqm  
of warehouse space.

Przewozimy 5,5 tys ton	towarów	
w	miesiącu.

We transport 5.5 thousand 
tonnes of goods per month.

Lublin
Magazyn główny o pow. 7 tys. m2,

w tym chłodnia o pow. 2 tys m2.
Stąd dostarczane są towary do Southall.

Main warehouse area of 7 thousand m2,
including cold storage, area of

2 thousand m2.
Goods are delivered to Southall from here.

Poznań
Magazyn główny o pow. 7 tys. m2, w tym chłodnia o pow. 2 tys. m2

Stąd dostarczane są towary do Sheffield i De Meern.

Main warehouse, area of 7 thousand m2, including a cold storage, area of 2 thousand m2

Goods are delivered to Sheffield and De Meern from here.

Sheffield
Cross-dock o pow. 1000 m2, chłodnia: 200 m2

Zaopatruje północną część Wielkiej Brytanii.

Cross-dock, area of 1000 m2, cold storage: 200 m2

Supplies the northern part of the UK.

Southall
Cross-dock o pow. 1300 m2, chłodnia: 200 m2

Zaopatruje południową część Wielkiej Brytanii

Cross-dock, area of 1300 m2, cold storage: 200 m2

Supplies the southern part of the UK

De Meern
(k. Utrechtu / near Utrecht)
Cross-dock o pow. 600 m2, chłodnia: 100 m2

Zaopatruje sklepy w Belgii, Holandii oraz Niemczech.

Cross-dock, area of 600 m2, cold storage: 100 m2

Supplies stores in Belgium, the Netherlands and Germany.



Wszystkie elementy wizualizacji 
wykorzystują najnowocześniejsze 
technologie produkcji. Są trwałe, 
estetyczne i energooszczędne.

All visualisation elements use the 
latest production technologies. 
They are durable, aesthetically 
pleasing and energy efficient.

reklama w ramach wspieranego i 
rozpoznawalnego brandu
advertising within the supported and 
recognisable brand

promocje konsumenckie – gazetki, 
plakaty, konkursy
consumer promotions - newsletters, 
posters, competitions

pakiet materiałów reklamowych i 
ekspoatacyjnych na każdy miesiąc
package of advertising and consuma-
bles for every month

elementy wizualizacji zewnętrznej i 
wewnętrznej
external and internal visualisation 
elements

specjalistyczny know – how i dostęp do 
szeregu rozwiązań biznesowych sieci
expert know-how and access to a 
range of business solutions

Michał Łozicki
kierownik ds. detalu
retail manager
michal.lozicki@mastermediauk.com

Nowo utworzona komórka działu sprzedaży, którą mam przyjemność zarządzać 
odpowiada opracowanie modelu ścisłej współpracy hurtu z detalem, gwarantujące-
go bezpieczeństwo w biznesie i stabilny wzrost. Wynikiem naszej pracy jest powoła-
na do życia Sieć Sklepów Food Plus, do której zapraszamy naszych najważniejszych 
Klientów. Uczestnikom Sieci oferujemy pakiet korzyści prowadzących do zwiększenia 
konkurencyjności sklepu w jego otoczeniu rynkowym poprzez dostęp do:
• Atrakcyjniejszej oferty handlowej – wyższe rabaty
• Promocyjnej oferty konsumenckiej - plakaty, gazetki
• Wsparcia merytorycznego w różnych zagadnieniach związanych z prowadzeniem 
sklepu spożywczego.
• Inwestycję w wspólną wizualizację sklepu w sieci.

A newly created sales unit is responsible for developing a model of close cooperation 
between wholesale and retail to ensure safety in business and a stable growth. The 
result of our work is the new Chain of Food Plus Stores, to which we invite all of our 
key Customers. The Chain participants are offered a package of benefits leading to 
an increased competitiveness of their store in its market environment through the 
access to:
• More attractive sales offer - higher discounts
• Promotional consumer offer - posters, newsletters
• Substantive support in the various issues in connection with running a grocery store
• Investment in the shared store visualisation in the chain.

WYBRANE KORZYŚCI
UCZESTNIKA SIECI
SELECTED BENEFITS
FOR CHAIN PARTICIPANTS

FRANCZYZA / FRANCHISE

Kontakt / Contact:
foodplus@mastermediauk.com

• dostęp	do	materiałów	reklamowych	 
  i eksploatacyjnych z logo
• access to advertising and operating  
  materials with logo

• specjalistyczny know – how  
		i	dostęp	do	szeregu	rozwiązań	 
  biznesowych
• expert know-how and access  
  to a range of business solutions

• elementy	wizualizacji	zewnętrznej	 
		i	wewnętrznej
• external and internal visualisation  
  elements

• promocje konsumenckie – gazetki,  
  plakaty, konkursy
• consumer promotions - special 
offers, posters, competitions

• reklama w ramach wspieranego  
  i rozpoznawalnego brandu
• advertising within the supported  
and recognisable brand

WYBRANE KORZYŚCI
UCZESTNIKA SIECI
SELECTED BENEFITS
FOR CHAIN PARTICIPANTS

„Nowo utworzona komórka działu sprzedaży, którą mam przyjemność zarządzać, odpowiada za opracowanie 
modelu ścisłej współpracy hurtu z detalem, gwarantującego bezpieczeństwo w biznesie i stabilny wzrost. Wynikiem 
naszej pracy jest powołana do życia Sieć Sklepów Food Plus, do której zapraszamy naszych najważniejszych  
Klientów. Uczestnikom Sieci oferujemy pakiet korzyści, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności sklepu w jego otoczeniu 
rynkowym, poprzez:
• atrakcyjniejszą ofertę handlową - wyższe rabaty,
• promocyjną ofertę konsumencką - plakaty, gazetki,
• merytoryczne wsparcie w różnych zagadnieniach związanych z prowadzeniem sklepu spożywczego,
• atrakcyjną wizualizację sklepu.”

„A newly created sales unit is responsible for developing a model of close cooperation between wholesale  
and retail to ensure safety in business and a stable growth. The result of our work is the new Chain of Food Plus Stores,  
to which we invite all of our key Customers. The Chain participants are offered a package of benefits leading to an increased  
competitiveness of their store in its market environment through:
• more competitive sales offer - higher discounts,
• promotional consumer offer - posters, newsletters, special offers,
• substantive support in the various issues in connection with running a grocery store,
• attractive store visualisation.”

Michał Łozicki
kierownik ds. rozwoju franczyzy
franchise development manager
michal.lozicki@mastermediauk.com

Dbamy o wysoki standard sklepów naszych franczyzobiorców, 
poprzez odpowiednią aranżację powierzchni sprzedażowej, bogatą  
ofertę asortymentową, jak i wykwalifikowaną obsługę. Wszystkie 
elementy wizualizacji wykorzystują najnowocześniejsze technologie 
produkcji. Są trwałe, estetyczne i energooszczędne.

We care about the high standard of the shops of our franchisees, 
through a suitable arrangement of the sales area, broad  range  
of products, and qualified staff. All visualisations elements use the latest 
production technologies. They are durable, aesthetically pleasing and 
energy efficient.



Od lat układamy nasz biznes dla Ciebie. / For years we have been setting up our business for you.



MASTERMEDIA
Cioczek i Wójciak Sp.J.
ul. Wojciechowska 9B,
20-704 Lublin, Polska

Adres do korespondencji / Correspondence address
ul. Tokarska 18

20-210 Lublin, Polska

Infolinia / Call center
UK: +44 2038 070 281
NL: +31  303 100 433

www.mastermediauk.com


