ROSSMANN otevírá novou prodejnu v OC Arkády Pankrác
/3. prosince 2019
Drogerie ROSSMANN otevírá 4. prosince 2019 zbrusu novou pobočku v pražském obchodním
centru Arkády Pankrác. Zákazníci se mohou těšit na novou prodejnu, jejíž vzhled odpovídá
celkové změně tváře společnosti. Moderní interiér je koncipován dle inteligentní sortimentní
navigace tak, aby byl nákupní zážitek co nejpříjemnější. Až do neděle 8. prosince 2019 platí
v nové prodejně exkluzivní akce 50 % na celý sortiment dekorativní kosmetiky a parfémů.
„U příležitosti čtvrtstoletí na českém trhu otevíráme tento rok na desítku nových prodejen a ta
v OC Arkády Pankrác v Praze se bezpochyby řadí k našim vlajkovým lodím. Nakupující určitě potěší
široký sortiment brandových i vlastních značek v kategoriích dekorativní kosmetiky, péče o tělo,
dětských produktů, zdravé výživy i spotřebního zboží,“ říká Olga Stanley, manažerka komunikace
ROSSMANN. Prodejna se pyšní interiérem postaveným v duchu nejnovějších trendů, z nichž
jmenujme například zajímavě řešenou vstupní zónu, moderní pokladny či chytrou navigaci, díky níž se
nakupující ihned zorientují během nákupu. Důraz byl kladen také na intuitivnost, přehlednost a čistý,
moderní design.
Jen do neděle všechna dekorativní kosmetika a parfémy za půlku
ROSSMANN pro své zákazníky přichystal i exkluzivní dárek pod stromeček. Od otevření prodejny
4. prosince až do neděle 8. prosince mohou v prodejně využít velkorysou slevu – všechny parfémy
a dekorativní kosmetiku získají o 50 % levněji. Akce platí při koupi minimálně dvou libovolných kusů.
Vedle toho mohou zákazníci také využít aplikaci ROSSMANN CLUB, v níž naleznou pohromadě
všechny slevy a zvýhodněné nabídky, které společnost pro své zákazníky každodenně připravuje.
Unikátní aplikace i další rozsáhlé modernizace prodejen a otevírání nových poboček patří ke klíčovým
aktivitám společnosti v tomto roce, kdy slaví kulaté výročí 25 let na českém trhu.
Novou prodejnu ROSSMANN mohou zákazníci navštívit v pražském obchodním centru Arkády
Pankrác v přízemí budovy. Otevírací doba je každý všední den od 08:00 do 21:00 hodin, sobota
a neděle od 09:00 do 21:00 hod.

O drogerii ROSSMANN: Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v sedmi evropských zemích
téměř 4 000 prodejen a zaměstnává více než 56 000 pracovníků. ROSSMANN v České republice je společný joint venture Dirk
Rossmann GmbH Německo a A.S. Watson Hongkong. A.S. Watson je největší health & beauty retailer s celosvětovým obratem
17 miliard Euro a počtem obchodů 15 000. V České Republice má ROSSMANN 140 prodejen s ročním obratem téměř
4 miliardy Kč. ROSSMANN se řídí potřebami a přáními svých zákazníků. Společnost ROSSMANN jako jediná vyvinula
výhradně digitální věrnostní program v aplikaci - ROSSMANN CLUB. Ve svých moderních prodejnách ROSSMANN nabízí
zákazníkům vedle širokého a kvalitního sortimentu značkových produktů také výrobky vlastních značek ISANA, Babydream,
enerBiO, Alterra, Ideenwelt /Svět nápadů/ a další. Výrobky privátních značek Alterra a enerBiO jako první v ČR získaly
mezinárodní ocenění pečetí kvality GREEN BRANDS za udržitelné podnikání. ROSSMANN je rámci svého působení vedoucím
na poli udržitelnosti, což dokládá i projekt ve vybraných prodejnách Drogerie bez obalu. Od r. 2009 společnost přerozdělila více
než 57 mil. Kč na pomoc ohroženým dětem a rodinám v nouzi. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.
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