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Mějte díky novému věrnostnímu programu drogerie ROSSMANN 

své kosmetické produkty prakticky uložené a vždy po ruce  

 

31. března 2022 

 

Síť drogerií ROSSMANN se opět rozhodla odměnit své nejvěrnější zákazníky. V rámci jarní 

kampaně tak mohou členové ROSSMANN CLUBu za své nasbírané body získat sadu 

praktických kosmetických taštiček různých velikostí, barev a stylů, a to již od 49,90 Kč. Své 

místo v nich bez problémů najde nejen nejdrobnější dekorativní kosmetika, jako je rtěnka či 

řasenka, ale i daleko objemnější produkty, např. lak na vlasy či hřeben, jsou tak praktickým 

pomocníkem do kabelky, koupelny i na cesty. Akce potrvá do 24. 5. 2022, nebo do vyprodání 

zásob. 

 

Princip věrnostního programu je velmi jednoduchý. Zákazníci 

drogerie ROSSMANN v rámci svých nákupů v kamenných 

prodejnách stejně jako v e-shopu mohou sbírat v aplikaci 

ROSSMANN CLUB od 16. 2. do 24. 6. 2022 virtuální body, díky 

kterým získávají nárok na zakoupení kosmetických taštiček se 

slevou. Za 40 nasbíraných bodů je možné zakoupit jednu ze sad 

za pouhých 49,90 Kč, v případě 20 nasbíraných bodů si doplatí jen 

149,90 Kč. Ti, co nechtějí čekat, mohou si sady kosmetických taštiček zakoupit i bez nasbíraných 

bodů. V tomto případě je cena sady taštiček pro členy ROSSMANN CLUBu stanovena na 249,90 Kč.  

 

„Věříme, že touto aktivitou probíhající v našem programu ROSSMANN CLUB uděláme našim věrným 

zákaznicím radost. Při výběru taštiček jsme mysleli nejen na jejich praktičnost, ale i jejich stylové 

provedení. Vzniklo tak šest originálních sad obsahujících taštičky různých velikostí s na sebe 

navazujícím designem. Snažili jsme se přitom následovat aktuální módní trendy stejně jako různorodé 

zájmy a životní styly našich zákaznic,“ komentuje Olga Stanley, manažerka komunikace 

ROSSMANN. 

 

V rámci akce drogerie ROSSMANN je možné vybírat z tria taštiček v barvě iced mango s krásnými 

vzory, dále sady s krajkovým vzorem či růžového provedení v kombinaci se vzorem růží, v sadě po 

dvou kusech se jedná o velmi trendy variantu v barvě rose gold s decentní krajkou nebo tělové barvě 

v kombinaci s květinovým vzorem. V nabídce je i stylová rozkládací kosmetická taštička v barevné 

kombinaci černé a rose gold.  
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O drogerii ROSSMANN:  
Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN s celkovým obratem přes 11 miliard euro provozuje v 8 evropských 
zemích více než 4 360 prodejen a zaměstnává více než 56 500 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 16 400.  V České republice má ROSSMANN více než  
155 prodejen s ročním obratem více než 4,5 miliardy Kč. ROSSMANN se řídí potřebami a přáními svých zákazníků. Společnost 
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 velice aktivní i na poli 
udržitelnosti. Od r. 2009 společnost přerozdělila již více než 65 mil. Kč na pomoc ohroženým dětem a rodinám v nouzi. Více 
informací naleznete na www.rossmann.cz. 
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