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konkursu Drogeria Roku 2018
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Drogeria DP w Bielsku-Białej kandyduje do tytułu Drogerii Roku 2018 w kategorii małych
placówek. Ten 100-metrowy sklep jest jednym z najlepszych w sieci pod względem obrotów,
pomimo olbrzymiej konkurencji, która działa w bezpośrednim sąsiedztwie.
Drogeria powstała w nowym obiekcie handlowo-mieszkaniowym, przy ul. Piłsudskiego 12 w BielskuBiałej. Najistotniejszym atutem tej lokalizacji jest położenie przy ruchliwym szlaku komunikacyjnym.
Budynek znajduje się tuż przy przystanku, w centrum miasta, niedaleko Rynku. – Znakomita
lokalizacja zadecydowała o tym, że zdecydowałem się na otworzenie tego sklepu, bo zazwyczaj nie
wchodzimy już w tak niewielkie powierzchnie handlowe – mówi Bartosz Jonas, właściciel spółki
Visage, która zarządza sklepami własnymi wchodzącymi w skład sieci Drogerie Polskie. – Niezwykle
kuszący był trafik klientów, mimo zabójczej konkurencji, z którą musimy się tu mierzyć – dodaje.
Zaledwie kilka kroków dzieli drogerię DP od Rossmanna. Niedaleko znajduje się galeria handlowa
Sfera, gdzie swoje punkty mają Natura, Douglas, Super-Pharm, kolejny Rossmann. Mimo to drogeria
DP ma znakomite obroty w przeliczeniu na mkw. – Widać, że klienci ciągle szukają czegoś innego w
ofercie, w obsłudze klienta. Ta drogeria pokazuje, że jeśli małe drogerie mają konkurencyjny
asortyment, zapewniają wysokie standardy obsługi i komfort zakupów, są w stanie poradzić sobie na

tym rynku.
Handlowi w Bielsku-Białej sprzyja otoczenie gospodarcze. To zamożne miasto na południu Polski.
Pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego,
akademickiego, kulturalnego i turystycznego obszaru śląsko-małopolskiego pogranicza nazywanego
często potocznie Podbeskidziem. Jest jednym z lepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski.
Stanowi także ważny w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy. Liczy ponad 170 tys. mieszkańców. –
Potencjał miasta, dużo młodych ludzi wśród mieszkańców, przekonało nas do tej lokalizacji –
przyznaje Bartosz Jonas. Na korzyść placówki działa jej położenie przy jednej z najbardziej
uczęszczanych ulic w Bielsku, tuż przy przystanku, na trasie do galerii Sfera, blisko Rynku. – Jednak
klienci nie wchodzą do naszej drogerii tylko przy okazji, spacerując czy czekając na autobus, sporo
osób przychodzi do nas specjalnie. Jest wśród nich bardzo dużo młodych klientek. Duży nacisk
położyliśmy na promocję brandu naszej sieci. Logo DP jest wyeksponowane na billboardach przy
drogerii i w innych punktach w mieście, jest rozpoznawalne w Bielsku – zaznacza Bartosz Jonas.
Tak, jak wszystkie drogerie w sieci DP, ta również jest wyposażona i urządzona według określonego
standardu, ma przejrzyście rozplanowane kategorie, jest bardzo dobrze doświetlona. Od pierwszego
spojrzenia wiadomo, że mamy do czynienia z nowoczesnym sklepem przystosowanym do wymagań
współczesnego klienta. Dość ustawne pomieszczenie pozwoliło na rozmieszczenie w niej sporej ilości
towaru. Tak jak w całej sieci DP duży nacisk został położony na asortyment, który ma szansę
odróżnić drogerię od konkurencji. Szczególną wagę przywiązuje się do marek dostępnych na
wyłączność i do kategorii, które w sieci są wiodące – manicure’u hybrydowego, makijażu, koloryzacji
i pielęgnacji włosów, pielęgnacji twarzy i ciała ze szczególnym uwzględnieniem produktów
naturalnych.
W dziewięciu drogeriach spółki Visage zarządzanie asortymentem i promocjami jest centralne, a
zdobyte doświadczenia przekładane są na całą franczyzową sieć Drogerii Polskich. Akcje promocyjne
prowadzone są stale. Promocje cenowe i produktowe, lojalnościowy program kuponowy, akcje
specjalne obejmujące poszczególne kategorie, program rabatowy „Hurtowe ceny” to tylko niektóre z
przykładów takich działań.
Źródło: http://www.wk.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/dp-drogerie-polskie-w-bielsku-bialej-zgloszenie-do,46197

