Super-Pharm poszerza kategorię kosmetyków dla dzieci
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Super-Pharm jest w trakcie rewizji kategorii kosmetyków dla dzieci. Wiemy już, że za dwa
miesiące poszerzą się niektóre subkategorie, a klienci będą mogli zobaczyć na półkach
nowe produkty i brandy.
– Kategoria kosmetyków dla dzieci ulega silnym rynkowym zmianom. Zmieniają się potrzeby klienta,
a my staramy się nie tylko być na czasie, ale również wyprzedzać trendy. Aktualnie jesteśmy w
trakcie rewizji kategorii. Za dwa miesiące będzie można zobaczyć nowe brandy, nowe produkty oraz
rozszerzenie niektórych subkategorii – poinformowała portalwiadomoscikosmetyczne.pl Beata
Dąbrowska, marketing communication manager Super-Pharm.
Równocześnie przyznała, że produkty dla dzieci nie są największą kategorią w sklepach SuperPharm.
– Nie traktujemy jej mainstreamowo, jak niektóre inne sieci, które koncentrują się głównie na
pieluszkach. Staramy się jednak zapewnić kompleksową ofertę dla wymagających klientów,
zaspokajając ich potrzeby – dodała przedstawicielka sieci.

Dlatego pieluszki w Super-Phram są, ale w wersji eko, np. bambusowe. Można tu kupić także
jedzenie dla dzieci, ale też w jakości bio. Produkty pielęgnacyjne to natomiast selektywnie dobierane
kosmetyki, przede wszystkim dermokosmetyki, których sieć jest liderem na rynku, również w
kategoriach dziecięcych.
– Kosmetyki dziecięce to zdecydowanie kategoria silnie wzrostowa na rynku. Widzimy też
zauważalną tendencję przenoszenia zainteresowania naszych klientów w kierunku oferty o
najwyższej jakości, a idzie to w parze z rosnącym popytem na produkty droższe – wyjaśnia Beata
Dąbrowska.
Z okazji Dnia Dziecka sieć Super-Pharm wprowadziła do gazetki promocyjnej, ważnej od 20 maja do
6 czerwca, specjalną tymczasową ofertę kosmetyków i zabawek dla dzieci. Znalazły się w niej m.in.
kule i pianki do kąpieli oraz modeliny kąpielowe, a także gryzaki firmy Mombella.
Od niedawna zielone półki, czyli specjalna strefa w Super-Pharm przeznaczona dla produktów
certyfikowanych i ekologicznych poszerzyła się o również kosmetyki dla dzieci, o czym portal
wiadomoscikosmetyczne.pl pisał w tekście Kosmetyki dla dzieci – rosnący asortyment
drogeryjny.
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