Drogasil atinge a marca de 179 filiais no Nordeste
Rede abriu 40 lojas na região nos primeiros seis meses do ano

Presente no Nordeste desde 2012, a
Drogasil abriu no primeiro semestre
deste ano 40 lojas, em todos os
Estados da região, atingindo assim a
marca de 179 lojas no Nordeste,
totalizando 900 lojas em todo o Brasil.
A empresa, que faz parte da RD, maior
companhia do varejo farmacêutico do
Brasil e da América Latina, com mais
de 1.700 unidades, registrou crescimento de 72% na região, ante o cenário do
mesmo período do ano passado. As últimas inaugurações ocorreram nas cidades de
Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA) e Teresina (PI).

Com esta quantidade de lojas, a Drogasil emprega atualmente, mais de 2.600
profissionais no Nordeste, desde quando inaugurou sua primeira loja em 2012.
“Nossas redes abrem em média 20 lojas por mês em todo o Brasil e o Nordeste é
uma das regiões que mais recebem investimentos da nossa empresa. A expansão
da rede pelo Nordeste permitiu que os consumidores tivessem acesso a uma
qualidade única de atendimento no mercado e a uma experiência de compra
totalmente diferenciada, com mais de 14 mil itens, lojas amplas e modernas, que
contam com farmacêutico durante todo o horário de funcionamento para esclarecer
dúvidas e proporcionar apoio técnico qualificado aos clientes”, explica Eugênio De
Zagottis, vice-presidente de Planejamento e RI da empresa.

Serviços em loja:

Nas lojas da Drogasil, o cliente encontra o seguinte leque de serviços:



Programa de fidelidade Drogasil e Você – cupons de ofertas personalizados,
com o melhor preço em medicamentos e vantagens diárias para os clientes
habituais;



Descontos e vantagens
em planos de saúde,
convênios e programas
de laboratórios;



Possibilidade de efetuar
a

troca

de

produtos

comprados pela internet
(www.drogasil.com.br)
nas lojas físicas;


Farmacêutico Drogasil – Atendimento 24 Horas, que visa orientar, auxiliar e
tirar dúvidas dos clientes sobre medicamentos e sua utilização, pelo telefone
3004-8007 ou por e-mail: farmaceutico@drogasil.com.br;



Drogasil Medicamentos Especiais – remédios de alta tecnologia para doenças
graves ou raras, como câncer, artrite reumatoide, hepatite C, infertilidade,
entre outras. O cliente compra na loja e recebe em casa com segurança e
praticidade;



Produtos das marcas próprias, de ótima qualidade e com preços competitivos,
tais como:
o Caretech (linha de aparelhos de saúde)
o Nutrigood (alimentos funcionais)
o Needs (linha de higiene, beleza e vitaminas);
o B-Well (multivitamínicos);
o TRISS (acessórios de beleza, como pincéis e presilhas)

Para mais informações, localização da loja mais próxima e compra pela internet,
basta acessar o site www.drogasil.com.br.

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 900 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, Ceará, Rio Grande do Norte,
Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. www.drogasil.com.br
Bruno Costa – brunocosta@rp1.com.br
Leticia Ishiyama – leticiaishiama@rp1.com.br
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