Drogasil expande atuação e inaugura loja em Presidente Prudente
Consumidores encontram serviços únicos no varejo farmacêutico nesta nova filial da
empresa
A Drogasil, uma das maiores redes do varejo farmacêutico, avança na expansão de
lojas pelo Brasil com inauguração em Presidente Prudente. 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 865 filiais da rede,
instaladas em 18 Estados.
“Ficamos felizes de expandir nossa presença por Presidente Prudente. Acreditamos
muito nesta nova loja. Estamos trazendo para os moradores desse 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 Drogasil, os consumidores encontram um ambiente diferenciado e uma equipe
de especialistas pronta para cuidar da sua saúde, qualidade de vida e bem-estar.
Além disso, a empresa oferece aos clientes:


Mais de 14 mil itens de higiene, beleza e medicamentos à disposição dos
clientes em qualquer uma de nossas unidades;



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



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 – programa que visa a 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 outros. O cliente compra na loja e recebe em casa com segurança e
praticidade;



A Drogasil comercializa produtos de suas marcas próprias, de ótima
qualidade com preços competitivos. São elas:
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)

Com mais de 80 anos de tradição, a Drogasil 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 essas
inaugurações, a Drogasil dá continuidade a sua estratégia de consolidação em
território nacional.
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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 865 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, Rio Grande do Norte e Pará. www.drogasil.com.br
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