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Natura mieszcząca się w krakowskiej Galerii Kazimierz to drogeria nowoczesna, zarówno z
uwagi na wystrój, jak i asortyment. To pozwala jej świetnie funkcjonować, mimo bliskiej
konkurencji Super-Pharmu. Klientów obsługuje 9-osobowy zespół wyszkolonych i
zmotywowanych pasjonatek pielęgnacji i makijażu oraz produktów kosmetycznych.
Regionalna koordynatorka sieci właśnie ten sklep wybrała jako najlepszego kandydata do
tytułu Drogeria Roku 2018.
Natura w Krakowie to sklep po remodelingu. Pod koniec 2015 roku zyskał całkiem nowy wygląd.
Obecnie jest bardzo nowoczesną placówką z eleganckimi, pozwalającymi na atrakcyjną ekspozycję
produktów, meblami. Jedną z bardziej widocznych innowacji, którą sieć wprowadziła we wszystkich
swoich nowych i odświeżanych drogeriach jest zabudowa szaf kosmetyki kolorowej, dzięki której
cała strefa makijażu jest uporządkowana i tworzy spójną koncepcję wizualną. Pozostałe działy –
pielęgnacji czy włosów – również zostały dokładnie rozplanowane i opisane, co ułatwia poruszanie
się klientów po sklepie oraz łatwe odnajdywanie poszukiwanych produktów.

Klienci w krakowskiej Naturze nie są pozostawieni sami sobie. W doborze produktów pomagają im
odpowiednio przygotowane do tego ekspedientki. – Choć obecnie rynek nie jest łatwy – coraz
trudniej jest pozyskać do pracy w sklepie np. kosmetolożki z dyplomem – to drogeria może pochwalić
się załogą złożoną z prawdziwych pasjonatek pielęgnacji, makijażu, kosmetyków naturalnych –
zapewnia Magdalena Szostak, manager regionalny sieci Natura. Do tego ekspedientki za każdym
razem, gdy na półki trafia nowa marka czy asortyment, przechodzą szkolenia, po których
sprawdzane są ich kompetencje. To oraz system motywacyjny, polegający na wypłacaniu premii za
realizacje celów sprzedażowych powoduje, że personel chętnie wchodzi w interakcje z klientkami,
dzieląc się z nimi swoją wiedzą i pomagając w zakupach.
Krakowska Natura mieści się w ciekawym miejscu, w galerii handlowej na popularnym wśród
turystów Kazimierzu. Gości więc nie tylko okolicznych mieszkańców z dzielnic Kazimierz, Grzegórzki
i Podgórze, pracowników licznych biurowców, ale także przyjezdnych z całego kraju i zza granicy. Do
odwiedzenia drogerii zachęcają ich duże przeszklone witryny, przez które widać wnętrze sklepu
urządzone w przyjaznej, szaro-biało-zielonej kolorystyce, podświetlane plakaty promocyjne oraz
czytelne, rozpoznawalne logo. Co prawda o uwagę klienta Natura walczy z drogerio-apteką SuperPharm, która znajduje się na tym samym piętrze galerii, jednak zdaniem Magdaleny Szostak często
wygrywa proponowaną ofertą.
– Coraz większą popularnością wśród użytkowniczek kosmetyków cieszą się marki dostępne tylko u
nas. Wierne klientki sięgają po kosmetyki kolorowe Kobo, ale także My Secret i Sensique, które mają
wysoką jakość, a zarazem są atrakcyjne cenowo. Oprócz tego promocje czy pokazu makijażu, nie
tylko organizowane przez konkretne marki, ale często prowadzone przez niezależne
wizażystki, powodują, że drogeria jest chętnie odwiedzana przez kobiety w różnym wieku, od 20 do
60 lat – zarówno te, które poszukują uznanych marek z wyższej półki, jak i te, które wolą zakupy
ekonomiczne. – Drogerię wyróżnia także szeroka oferta polskich marek kosmetycznych, zwłaszcza
tych oferujących produkty naturalne. Właśnie to, oprócz wizualnej strony, pozycjonuje nas jako sklep
nowoczesny, podążający za najbardziej aktualnymi trendami – podsumowuje Magdalena Szostak.
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