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Zakupy w drogeriach przestały być przyjemnością, a stały się koniecznością. Klienci muszą
przebywać w sklepie w maseczkach, nie ma pokazów makijaży, niedostępne są produkty do
testowania. Czas pobytu w drogerii skrócił się do minimum. Musimy się odnaleźć w tych
realiach i próbować nadążyć za oczekiwaniami konsumentów – przyznał Leszek
Szwajcowski, wiceprezes sieci DP Drogerie Polskie, podczas debaty na Forum Branży
Kosmetycznej 2020.
Pandemia przyspieszyła niektóre procesy, inne zatrzymała. Wielkie sieci postawiły na agresywną
komunikację i promocje cenowe. – Nam nie pozostało nić innego jak próbować odnaleźć się w tej
sytuacji. Nadążyć za sieciami i przygotować dla klientów atrakcyjną ofertę – powiedział Leszek
Szwajcowski, wiceprezes sieci DP Drogerie Polskie, podczas debaty zatytułowanej „Zmiana modeli
biznesowych w obliczu COVID. Jak pandemia wpłynęła na handel, logistykę, zarządzanie kategoriami
i zmieniła konsumencki traffic?”, która odbyła się na Forum Branży Kosmetycznej 2020.

Wyjaśnił przy okazji, że bezcenna w tej sytuacji jest współpraca z producentami, którzy w trudnych
dla drogerii czasach nie wycofali się ze wspólnie prowadzonych działań marketingowych. – Niestety
wiele firm przeniosło swoje budżety na bardziej pewne kanały, do wielkich, ogólnopolskich sieci –
dodał nie bez żalu.
– To jednak nie może mieć wpływu na nasz asortyment. Nie możemy zaprzestać wprowadzania
nowości i produktów sezonowych. Konsumenci nadal chcą być zaskakiwani, oczekują modnych,
trendowych i reklamowanych produktów. Musimy zapewnić naszym franczyzobiorcom dostęp do
takiej oferty – zaznaczył wiceprezes sieci DP Drogerie Polskie.
Pozytywne efekty koronakryzysu Leszek Szwajcowski widzi w skonsolidowaniu się grupy
franczyzobiorców. – Wiele drogerii ma problem z nadpodażą niektórych artykułów, takich jak np.
maseczki, których pozamawiały bardzo dużo w momencie braków rynkowych. Pomagamy w
kontaktach miedzy sklepami, by pomóc w ich dalszej odsprzedaży. Podobne działania podejmujemy
w sprawie kosmetyków zamówionych pod akcje gazetkowe, bowiem niektóre drogerie przeceniły
zainteresowanie nimi ze strony swoich klientów, a inne mogą pomóc, oferując je na swoim terenie.
Postawa naszych franczyzobiorców w tej sprawie sprawia, iż poczuliśmy, że mamy dla kogo
pracować i są tego widoczne efekty – wyjaśnił.
Przyznał równocześnie, że niektóre kategorie przestały cieszyć się zainteresowaniem kupujących.
Duże problemy mają drogerie z rozbudowaną ofertą makijażową. – Trudno jest im w tej chwili
pomóc. Jednak jestem optymistą. Sądzę, że świętą pozwolą odrobić straty i odstockować drogerie –
podsumował wiceprezes sieci DP Drogerie Polskie.

W debacie „Zmiana modeli biznesowych w obliczu COVID. Jak pandemia wpłynęła na handel,
logistykę, zarządzanie kategoriami i zmieniła konsumencki traffic?” udział wzięli Joanna Mazur,
kierownik sieci partnerskiej Drogerii Koliber, Ambra - Grupa Eurocash, Ewa Sech, dyrektor Działu
Analiz Specjalnych, GfK Polonia, Teresa Stachnio, wiceprezes zarządu, Drogerie Jasmin, Leszek
Szwajcowski, wiceprezes zarządu, DP Drogerie Polskie, Dariusz Tomczak, prezes zarządu, Davi
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