[DROGERIA ROKU 2020 KANDYDAT] DROGERIA NATURA,
ZAKOPANE
data aktualizacji: 2020.10.02

Drogeria Natura w Zakopanem, zlokalizowana na słynnych Krupówkach, działa od 1999
roku. Niepewny czas pandemii wykorzystała ma modernizację wnętrza, zgodną z
najnowszym konceptem sieci. Klientów – mieszkańców stolicy Tatr oraz polskich i
zagranicznych turystów – wita dobrze oświetlone wnętrze w kolorach zieleni, szarości i
bieli. Również jasne drewno regałów oraz szeroki asortyment kosmetyków naturalnych to
sygnał, że drogeria postawiła na najbardziej aktualne trendy.
Drogeria Natura, ul. Krupówki 11, Zakopane, powierzchnia: 190 mkw. Kategoria: Najlepsza
polska sieć drogeryjna
Drogeria Natura w Zakopanem zlokalizowana jest na Krupówkach – najpopularniejszej turystycznie i
handlowo ulicy u stóp Tatr. Konkurencję w obrębie miasta stanowi Super Pharm, Hebe oraz
Rossmann znajdujący się w odległości 400 m. Klientami Natury są mieszkańcy Zakopanego, turyści

krajowi i zagraniczni oraz pracownicy okolicznych punktów gastronomicznych oraz hoteli. Z reguły
są to kobiety między 20 a 60 rokiem życia, poszukujące nowości, świadome nowinek kosmetycznych,
o ugruntowanej sytuacji materialnej.
Naturalna kolorystyka nawiązuje do nazwy sieci
Zakopiańska Natura zaaranżowana jest według najnowszego konceptu sieci, zrealizowanego w
oparciu o projekt smart remodeling. Kolorami przewodnimi są zieleń, szarość i biel, z elementy
jasnego drewna. Naturalna jasna kolorystyka nawiązuje do nazwy sieci. Sklep oświetlony jest
nowymi lampami ledowymi, które zapewniają jasne i jednocześnie przytulne wnętrze.
Do odwiedzenia drogerii zachęcają podświetlane ramki umieszczone w witrynach, które informują o
aktualnych akcjach promocyjnych. Przed wejściem ustawione są stojaki, z których można pobrać
aktualną gazetkę promocyjną.
Kompleksowy asortyment drogerii rozmieszczony jest zgodnie z układem poszczególnych działów,
które są dokładnie zaplanowane i opisane, co ułatwia klientom poruszanie się w sklepie. Płatności za
zakupy dokonywane są przy nowocześnie zaaranżowanej strefie kasowej.
Szeroki asortyment i popularne wśród klientów marki własne
Drogeria jest podzielona na trzy najważniejsze strefy: makijaż, pielęgnacja twarzy oraz pielęgnacja
włosów. Osobną strefę stanowi oferta kosmetyków naturalnych, która w zakopiańskiej Naturze
zajmuje kilka, dobrze wyeksponowanych regałów. Inne, równie rozbudowane działy to: perfumeria
męska i damska, higiena i pielęgnacji ciała, higiena jamy ustnej, akcesoria do higieny i makijażu,
gospodarstwo domowe oraz promocyjna oferta sezonowa.
W sumie na ofertę Natury składa się ponad 20 tys. pozycji asortymentowych, z czego cześć wchodzi
w skład czternastu marek własnych. Są to m.in. O’dyssey (pielęgnacja twarzy) Seyo (higiena ciała),
OraClinic (produkty do higieny jamy ustnej ), Intimelle (higiena intymna), Milly (ręczniki kuchenne,
chusteczki, płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne, papiery toaletowe z czystej celulozy). Makijaż
reprezentują marki własne Kobo Professional, My Secret i Sensique, które cieszą się dużą
popularnością i zaufaniem wśród klientów zakopiańskiej drogerii. W ofercie sklepu dostępna jest
również pełna gama produktów wegańskich – również marki własnej – Botanic Skinfood.
Obsługa klienta – kompleksowa, profesjonalna i szybka
Zasady obsługi klienta w Naturze w Zakopanem regulują standardy opracowane odgórnie przez sieć.
Ich najważniejszym założeniem jest kompleksowa, profesjonalna i szybka pomoc w doborze
asortymentu. O jakość obsługi sieć dba, organizując cykliczne szkolenia dla personelu w postaci elearningów. Pięcioosobowa obsługa drogerii w Zakopanem wciąż motywowana jest do tego, aby
poszerzać wiedzę w dziedzinie kosmetologii oraz składu produktów. To ostatnie dotyczy głównie
wprowadzanych nowości.
Aby uatrakcyjnić klientom czas zakupów, w sklepie odtwarzane są spoty muzyczne i reklamowe,
informujące o aktualnych promocjach, zachęcające do pobrania aplikacji i przystąpienia do Klubu
Natura. Klienci są również informowani o możliwości dokonania zakupów poprzez sklep internetowy
oraz zachęcani do korzystania z usługi click & collect.
Rozmaici klienci – różnorodna oferta
Oferta drogerii Natura na Krupówkach dopasowana jest do potrzeb rozmaitych klientów. Oferuje
szeroką gamę produktów polskich firm, marek własnych oraz topowych marek międzynarodowych

koncernów. Zgodnie z najgorętszymi kosmetycznymi trendami znalazła się tu również szeroka
reprezentacja kosmetyków naturalnych i wegańskich do pielęgnacji twarzy i ciała. Z uwagi na
turystyczną lokalizację klienci mają tu do dyspozycja również tzw. Zdrową Półkę, na której znalazły
się naturalne przekąski (orzechy, otręby), batony zbożowe, produkty super food i suplementy diety.
Poszerzony dział z perfumerią męska i damską oferuje topowe zapachy w konkurencyjnych cenach.
W ofercie produktów do makijażu dostępne są natomiast wszystkie szafy z kosmetykami wiodących
marek oraz kilka marek własnych.
Drogerie Natura to jedną z największych i najstarszych sieci drogeryjnych działających w Polsce.
Pod jej szyldem funkcjonuje ok. 300 sklepów oraz drogeria internetowa. Drogerie zlokalizowane są w
całym kraju, zarówno w centrach handlowych, galeriach, pasażach i parkach handlowych, jak i
innych atrakcyjnych handlowo obszarach miast i osiedli. Ich powierzchnia to zwykle 100-200 m kw.
Koncept biznesowy sieci oparty jest na systemie ajencyjnym. Natura należy do Grupy Pelion.
Operator zapewnia pełne zatowarowanie sklepu, wsparcie menedżerskie i szeroka ofertę rabatów.
Konkurs Drogeria Roku 2020 zostanie rozstrzygnięty podczas Retail & FMCG Congress – Poland &
CEE, który odbędzie sią w dn. 12-13 października 2020.
Jurorzy Drogerii Roku 2020 to praktycy rynku, menedżerowie z firm działających w branży
kosmetycznej. Skład jury dostępny jest TUTAJ)
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