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DP Drogerie Polskie to sieć, która jest prekursorem wielu działań we franczyzowych
projektach drogeryjnych. Na wskroś nowoczesna, od ponad 20 lat skupia detalistów pod
rozpoznawalnym szyldem.
DP Drogerie Polskie to jedna z franczyzowych sieci drogeryjnych, której udało się zbudować własną
tożsamość i spowodować, że jej logo nie jest dla konsumentów anonimowe. Sieć powstała w czerwcu
2010 r. na bazie prywatnych drogerii, które były skupione wokół jednej z największych hurtowni
kosmetyczno-chemicznych, firmy Błysk z Jastrzębia-Zdroju. Początkowo, jak wiele tego typu
projektów, była bardziej grupą zakupową. Potem dość szybko ewoluowała w sieć sklepów ze spójną
identyfikacją wizualną, określoną strategią sprzedażową i marketingową.
MARKETING I WSPARCIE SPRZEDAŻY
W wielu obszarach Drogerie Polskie przecierały nowe ścieżki i były pionierami rozwiązań dotychczas
niewykorzystywanych w polskim detalu. Było to np. własne radio dla sklepów działających w sieci z
komunikatami marketingowymi na temat oferty i promocji, lojalnościowy program oparty na
kuponach zakupowych drukowanych z kasy, gazetki promocyjne w potężnym nakładzie (później
także w aplikacjach zakupowych), własne marki oraz marki dostępne na wyłączność w sieci. O tych
początkach tak pisaliśmy w 2013 roku.
Czytaj: Drogerie Polskie – kolejne kroki ku nowoczesnej sieci
Jeszcze wcześniej, bo już w 2010 r. sieć wystartowała z kampanią telewizyjną, która miała budować
świadomość i wizerunek sieci wśród konsumentów.
W 2018 r. DP Drogerie Polskie jako pierwsza polska franczyzowa sieć drogeryjna uruchomiły

mobilną aplikację zakupową doganiając w tym zakresie takich gigantów jak Rossmann czy Hebe.
Było to największe wyzwanie w historii działalności sieci. Do dzisiaj aplikacja Klub DP jest jedyną
aplikacją mobilną zintegrowaną z systemem sprzedażowym w niezależnych sklepach franczyzowych.
Czytaj: Startuje aplikacja mobilna Drogerii Polskich

Obecnie sieć niezmiennie wydaje gazetkę promocyjną w nakładzie 750 tys. egzemplarzy. Jest ona
kolportowana w formie papierowej oraz dostępna w największych serwisach, takich jak Blix,
Gazetkowo, czy Moja Gazetka. Drogerie Polskie mają swoje profile w mediach społecznościowych,
gdzie angażują konsumentów w poznawanie nowości i zakupy. Firmowy kanał śledzi 23 tys. fanów.
Aplikacja mobilna Klub DP daje dostęp konsumentom do specjalnych ofert, usług i benefitów.

KIERUNEK: JAKOŚĆ I WYŻSZE OBROTY
W początkowym okresie DP Drogerie Polskie zgromadziły wokół siebie ponad stu właścicieli sklepów
kosmetycznych. Z czasem sieć rozrosła się do ponad 300 placówek. Dziś zarząd sieci deklaruje, że
działa w niej 280 sklepów. Zgodnie z zapowiedziami, Drogerie Polskie nie skupiają się na tym, by
sieć była jak największa, tylko by zrzeszała przedsiębiorców, którzy rozumieją ideę współdziałania i
sieciowego modelu prowadzenia biznesu.
– Stawiamy na wysoką jakość, oczekujemy od franczyzobiorców wdrożenia wypracowanych
standardów oraz zaangażowania. Nie ukrywam, że w najbliższym czasie liczba drogerii DP może się
zmniejszyć, jednak nad liczbę placówek przedkładamy budowanie wizerunku nowoczesnych,
przyjaznych, dobrze zaopatrzonych drogerii. Takiego działania oczekują od nas konsumenci oraz
wieloletni uczestnicy sieci – mówiła pod koniec 2021 r. wywiadzie dla wiadomoscikosmetyczne.pl

Teresa Jonas, prezes zarządu DP Drogerie Polskie i firmy Błysk.
Czytaj: Teresa Jonas, DP Drogerie Polskie: Zmierzamy w kierunku spowolnienia
gospodarczego, drogerie utrzymają klientów
Obroty sieci rosną. W 2021 r. wyniosły 230 mln zł netto. To więcej o 48 mln zł niż w 2019 r., czyli
przed pandemią.
We wszystkich sklepach działających pod szyldem DP pracuje około 940 osób. Personel sklepów
uczestniczy w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży oraz asortymentowych prowadzonych
wspólnie z producentami.
NOWE SKLEPY I MODERNIZACJE
Do końca roku w planach jest otwarcie ok. 20 nowych drogerii DP i modernizacja ok. 40
(ujednolicenie do pełnych standardów). Sieć DP działa w kilku województwach, najwięcej drogerii
znajduje się na południu kraju. Powierzchnia sklepów wynosi od 80 do 400 mkw. Wiele z nowych
drogerii to placówki spełniające wszelkie najnowocześniejsze standardy handlu. Modelowym
sklepem jest drogeria w Galerii Wiślanka w Żorach prowadzona przez spółkę Visage powiązaną z
rodzinnym biznesem założycieli sieci.

To sklep o podwyższonym standardzie, który został wprowadzony z myślą o najbardziej
wymagających franczyzobiorcach oraz konsumentach, rekomendowany do otwierania w galeriach
handlowych oraz reprezentacyjnych placówkach DP.
Czytaj: Tak wygląda modelowy sklep Drogerii Polskich. Zobacz zdjęcia!
Wrażenie robią też takie drogerie, jak ta ponad 300-metrowa otwarta pod koniec 2019 r. w
Gryficach.

Czytaj: 300-metrowa drogeria DP w Gryficach

Sklepy są przemyślane pod względem wizerunkowym i asortymentowym. Klienci są prowadzeni po
kategoriach dzięki widocznemu oznaczeniu produktów. Ekspozycja podkreśla znaczenie nowości i
promocji, a także segmentów takich jak ekologiczne marki. W drogeriach cyklicznie organizowane są
dermokonsultacje oraz porady makijażowe. Atutem drogerii jest profesjonalne doradztwo w wyborze
kosmetyków.
Asortyment sieci to ok. 15 tys. SKU, wiodącymi kategoriami są: koloryzacja i pielęgnacja włosów,
pielęgnacja twarzy, pielęgnacja ciała, kosmetyki naturalne, higiena ciała, perfumy, kosmetyki do
makijażu. Już około 1,5 tys. SKU stanowią kosmetyki naturalne i ekologiczne.
Sieć prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wśród nich są
takie jak wdrożenie w łańcuchu dostaw z magazynu centralnego zbiorczych opakowań
wielorazowych które wyeliminowały konieczność pakowania towaru w kartony oraz promowanie
produktów od firm, które rezygnują z niepotrzebnych opakowań, oraz wykorzystujące
materiały/opakowania z recyklingu. Sklepy działające w sieci włączają się w ogólnopolskie i lokalne
akcje prospołeczne. To np. wspieranie szkół w walce z ubóstwem menstruacyjnym w akcji
„Jaskółka”, darowizny na walkę z COVID-19 praz darowizny wspierające Ukrainę i jej mieszkańców.
WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCÓW
Drogerie Polskie to projekt franczyzowy. Właściciele sklepów, którzy do niego przystępują, otrzymują
pełne wsparcie w otwarciu placówki lub jej modernizacji, w ocenie ryzyka biznesowego, w
zaprojektowaniu wnętrza, doborze asortymentu i wyposażenia. Menedżer sklepu i personel
otrzymują niezbędne szkolenia. Sieć organizuje event otwarciowy (dedykowana ulotka, prezenty dla
wszystkich klientów itp.).
Franczyzobiorcy są objęci działaniami marketingowymi prowadzonymi w imieniu całej sieci. To
wspomniana już gazetka promocyjna wraz z kolportażem i plakaty promocyjne, radio DP, materiały
POS (w tym oznaczenia produktowe), aplikacja mobilna Klub DP oraz akcje promocyjne dedykowane
wyłącznie sieci DP, akcje okolicznościowe, jak np. „urodziny sklepu”, komunikacja ofert
promocyjnych na platformach Blix, Qpony, Moja Gazetka, Gazetkowo, Facebook i Instagram. Do

dyspozycji franczyzobiorców są także konsultacje i porady księgowe i kadrowe.
Czytaj:
Planuję działać przez długie lata. Nowa drogeria DP w Zabrzu
Prowadzenie drogerii może być misją i dawać innym radość
Dwa razy w roku DP Drogerie Polskie organizują targi i konferencje handlowe, podczas których
franczyobiorcy korzystają ze specjalnych ofert, są informowani o planach rozwoju sieci, mają okazję,
by spotkać się i wymienić doświadczeniami. Sklepy biorą także udział w akcji handlowej „Lato na
bogato” – jej podsumowaniem, co roku, jest wspólny wyjazd o charakterze biznesowo-integracyjnym
do znanych egzotycznych kurortów.
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