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Tržby koncernu ROSSMANN loni vzrostly  

o 5,1 % na 9,46 miliard eur 

Firma letos investuje v České republice do svého rozvoje 132 milionů korun 

 

/11. 2. 2019/ 

 

Uplynulý rok 2018 byl pro koncern ROSSMANN úspěšným. Meziroční obrat dosáhl rekordních 

9,46 miliard euro, přičemž celkový nárůst tržeb činil 5,1 %. Tento rok plánuje německá 

drogistická síť investovat 215 milionů euro a otevřít 200 nových prodejen. V České republice 

slaví letos ROSSMANN 25 let existence na trhu a zároveň plánuje investovat  

132 milionů korun do tuzemské sítě poboček.  

 

Obrat koncernu ROSSMANN v roce 2018 byl dosud nejvyšší v historii firmy, činil 9,46 miliard euro.  

V tomto roce budou celkové investice koncernu ROSSMANN dosahovat výše 215 milionů euro. 

Významná část rozpočtu bude vyhrazena na otevření 200 nových prodejen, více než polovina  

z nich bude v Německu.  

 

ROSSMANN v Česku slaví 25 let 

 

Obliba drogistického řetězce roste nejen v Německu. Jeho popularita je zřejmá i v České republice, 

kde v roce 2019 oslaví ROSSMANN již 25 let působení na trhu. I tento rok chce společnost  

v tuzemsku otevřít desítku nových prodejen a zároveň 25 stávajících poboček projde rozsáhlou 

rekonstrukcí. Celkové investice pro letošní rok se tak v Česku vyšplhají na 132 milionů korun. „Loni 

jsme představili nový koncept ´ROSSMANN. A život je krásnější´ a zrekonstruovali desítky poboček  

ve všech koutech Česka. Letos, kdy oslaví naše společnost čtvrtstoletí na českém trhu, chceme  

v trendu pokračovat – zákazníci se mohou těšit na zbrusu nové pobočky v regionech  

a zároveň desítky těch stávajících dostanou novou tvář,” uvádí Olga Stanley, manažerka komunikace 

ROSSMANN. 

 

V Německu, kde společnost ROSSMANN sídlí, vzrostl loňský obrat o 4,1 % na 6,66 miliard euro  

(v předchozím roce činil obrat 6,4 miliardy euro). Zahraniční pobočky, které ROSSMANN provozuje 

v České republice, Polsku, Maďarsku, Turecku, Albánii a Kosovu, hlásí roční navýšení obratu o 7,7 %  

na 2,8 miliardy euro (v roce 2017 to bylo 2,6 miliardy euro). Celkově drogistická síť čítá 3 930 prodejen 

v sedmi evropských zemích, v nichž pracuje 56 000 zaměstnanců. V Česku společnost provozuje  

133 poboček s více než 800 zaměstnanci. 

 

 
Drogerie ROSSMANN 

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 930 prodejen  

a zaměstnává 56 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 

133 prodejen s více než 800 zaměstnanci. V tomto roce oslaví společnost 25 let působení na českém trhu.  Více informací 

naleznete na www.rossmann.cz. 


