Droga Raia expande atuação e inaugura loja em Rio Claro
Rede cresce pelo Brasil com serviços, ampla gama de medicamentos e produtos de
higiene e beleza, além do melhor atendimento do varejo farmacêutico

A Droga Raia avança em sua abertura de lojas pelo Brasil com inauguração em Rio
Claro. Localizada na Avenida Vinte e Nove, 891, a nova unidade segue o padrão de
excelência de atendimento, serviços e o mesmo sortimento de produtos de higiene,
beleza e medicamentos presentes nas outras 760 filiais da rede em nove Estados.
“Ficamos felizes de chegar em Rio Claro. Acreditamos muito nestas novas lojas.
Estamos trazendo para os moradores do município o que há de melhor no varejo
farmacêutico. Entendemos que é fundamental oferecer bom atendimento, preços
competitivos, amplo estoque de medicamentos e a maior variedade de produtos de
higiene e beleza, para que o consumidor tenha sempre as melhores vantagens para
manter sua saúde em dia”, afirma Eugênio De Zagottis, vice-presidente de
Planejamento e Relações com Investidores da empresa.

Na Droga Raia, os consumidores encontram um ambiente diferenciado e uma
equipe de especialistas pronta para cuidar da sua saúde, qualidade de vida e bemestar. Além disso, a empresa oferece aos clientes:


O programa de fidelidade Sua Droga Raia

– cupons de ofertas

personalizadas, com o melhor preço em medicamentos e vantagens diárias
em produtos de beleza e higiene;


Descontos em remédios com planos de saúde, convênios e programas de
laboratórios;



A possibilidade de efetuar a troca de produtos comprados pela internet
(www.drogaraia.com.br) nas lojas físicas;



O Droga Raia Medicamentos Especiais – remédios de alta tecnologia para
doenças graves ou raras como câncer, artrite reumatoide, hepatite C,
infertilidade, entre outros;



RD Marcas – produtos vendidos exclusivamente em nossas unidades de
ótima qualidade e com preços competitivos. São eles:
o Caretech (linha de aparelhos de saúde)
o Nutrigood (alimentos funcionais);
o Needs (linha de produtos de higiene, beleza e vitaminas);
o B-Well (multivitamínicos);
o TRISS (acessórios de beleza, como pincéis e presilhas).

Com 110 anos de tradição, a Droga Raia faz parte da RD, maior empresa do varejo
farmacêutico na América Latina, com mais de 1.680 unidades distribuídas em 22
Estados, gerando mais de 32 mil empregos em todo o país. Com a inauguração
dessa loja, a Droga Raia dá continuidade à sua estratégia de consolidação em
território nacional.

Serviço
Droga Raia – Rio Claro
Endereço: Avenida Vinte e Nove, 891 - Bairro Cidade Jardim - Rio Claro – SP
CEP: 13.501-104
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 760 lojas, atua nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
www.drogaraia.com.br
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