Droga Raia e Drogasil fazem Black Friday inédita no mercado
brasileiro
Dinâmica segue ações adotadas no varejo farmacêutico norte-americano e vai dar
desconto para milhares de itens nas redes

A Droga Raia e a Drogasil vão oferecer aos seus clientes a partir do próximo dia 12
uma Black Friday única no mercado brasileiro. O consumidor poderá comprar
produtos diferentes dentro da mesma categoria e ganhará um desconto em todos
eles. Essa mecânica é tradicional no segmento farmacêutico dos Estados Unidos e
totalmente diferente das habituais promoções brasileiras de “leve mais, pague
menos” – nas quais o cliente precisa estocar determinado item para obter desconto.

Com a Black Friday Droga Raia e Drogasil, o cliente terá a flexibilidade de escolher o
que mais precisa. Por exemplo, no dia em que os itens da categoria cabelos
estiverem

com

ofertas

especiais,

o

consumidor

poderá

comprar

xampu,

condicionador e creme de pentear, e ganhar um grande desconto em cima dos três
produtos. Além desse sistema inédito no varejo brasileiro, as redes vão impulsionar
todo dia uma campanha promocional diferente nas 1.768 lojas Drogasil e Droga Raia
no País, pelos sites www.drogasil.com.br e www.drogaraia.com.br ou também pelos
aplicativos para celular.

A primeira oferta será em toda a linha de produtos Needs, marca exclusiva das
empresas. Na compra de três unidades diferentes e de qualquer categoria, o cliente
receberá 25% de desconto. Essa campanha inicial será realizada de 12 a 16 de
novembro.
“Trabalhamos muito para nos estruturar internamente a fim de executar com
perfeição a nossa Black Friday. Preparamos literalmente uma operação de guerra,
tanto que nem mesmo as lojas vão saber quais categorias estarão em promoção. As
ofertas só serão divulgadas na noite anterior, por isso recomendamos que nossos

clientes visitem os sites e os aplicativos e passem em nossas lojas todos os dias.
Teremos novidades e surpresas diariamente”, destaca Vitor Bertoncini, diretor de
Marketing da empresa.

As ofertas são válidas para loja física, e-commerce, aplicativo e Compre e Retire,
para quem quiser passar nas lojas mais próximas e pegar o produto até uma hora
depois da compra pelo aplicativo, sem pagar nada a mais por isso. O consumidor
poderá aproveitar as promoções da Black Friday Drogasil e Droga Raia do dia 12 ao
dia 23 de novembro.
Sobre a Drogasil – Criada em 1935, a partir da fusão de duas pequenas redes de farmácias
(Drogaria Bráulio e Drogaria Brasil), a Drogasil é uma das bandeiras da RD. Com mais de 940 lojas,
atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Tocantins, Ceará, Maranhão,
Piauí, Pará e Rio Grande do Norte. www.drogasil.com.br
Sobre a Droga Raia – Fundada em Araraquara, interior de São Paulo, em 1905, a Droga Raia é uma
das bandeiras da RD. Com mais de 800 lojas, atua nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
www.drogaraia.com.br
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