
Carrefour stawia na mniejsze

formaty



29, lipiec 2019

Anwim pozyskał 140 mln zł na

rozwój sieci stacji paliw Moya



29, lipiec 2019

Ilona Mrozowska /  3187 Artykuły   

Kiehl's w Galerii Krakowskiej
Amerykańska marka kosmetyków Kiehl’s otworzyła pierwszy �rmowy salon w Krakowie. Butik w Galerii
Krakowskiej jest jedynym punktem sprzedaży marki w Małopolsce.
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U producenta - rynek

Liczący 80 mkw. i urządzony w ciekawym stylu butik

Kiehl’s w Galerii Krakowskiej ma zapewniać klientom

duży komfort zakupów oparty przede wszystkim na

fachowym doradztwie. Design przestrzeni jest spójny z

konceptem marki – czerwona cegła, wystrój w stylu lat

80. i ubrany w aptekarski fartuch Mr. Bones to

charakterystyczne elementy sklepu.

Kiehl’s to amerykańska marka kosmetyków, która w

swojej ofercie ma produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i

włosów. Została założona przez rodzinę aptekarzy w

1851 r. i od tego czasu łączy wiedzę kosmetyczną,

farmaceutyczną i zielarską z indywidualną obsługą

klienta.

Kiehl’s w swojej polityce stawia na biodegradowalne opakowania - także w Polsce, które można oddawać do punktów

sprzedaży. Jak to działa? Za każde opakowanie po produkcie zwrócone do sklepu klient otrzymuje 1 stempel. Po zebraniu

trzech lub pięciu stempli otrzymuje się upominek, a za 10 stempli - pełnowartościowy produkt w cenie do 95 zł. Do

programu recyklingu nie należą jedynie próbki i balsamy do ust.

Punkt w Galerii Krakowskiej jest siódmym w Polsce i pierwszym w Małopolsce marki Kiehl's. Znajduje się na poziomie 0.


Czytaj więcej na temat:  Kiehl’s  recykling  Galeria Krakowska  ochrona środowiska 2019  Kiehl's w Krakowie

Podziel sie:  

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli

szynszyli o imieniu Tula.
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Twój komentarz..

Lubię to! Udostępnij Zarejestruj się, aby zobaczyć, co lubią Twoi znajomi.

O AUTORZE ARTYKUŁY AUTORA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

wpisz swój adres email

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera.
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AKTUALNOŚCI NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Nowe propozycje w linii Makro Chef

W ofercie sieci hurtowni Makro pojawiło się pięć

nowych produktów pod parasolem marki Makro

Chef: pigwowiec, dereń, czarny bez, jeżyna i dzika

róża.

Poczta Polska z nową halą logistyczną w

Grodzisku Mazowieckim

Poczta Polska przenosi obsługę krajowej i

międzynarodowej przesyłki paletowej z Warszawy do

nowej hali w Grodzisku Mazowieckim.

Polska Grupa Delistów coraz bliżej powstania

Właściciel sieci Topaz Zbigniew Paczóski i �rma SPS

Handel, prowadząca sieci PRIM, Bit i Wiejska

Wędzarnia chcą utworzyć grupę zakupową. UOKiK

wydał...

Biedronka znów leci w górę

W I połowie 2019 r. sprzedaż Jeronimo Martins, w

Polsce operatora sieci Biedronka i drogerii Hebe,

wyniosła 8,9 mld euro, co oznacza 5,7-procentowy

wz...

Agnieszka Hryniewicz-Bieniek globalnym

dyrektorem Google for Startups

Na stanowisku szefa oddziału Google w Polsce

zastąpił ją Artur Waliszewski.

Mój Spar przyciąga klientów do sieci

 



SZUKAJ HANDEL U PRODUCENTA
ALKOHOLE
PAPIEROSY

DROGERIA NOWOŚCI W SKLEPIE E-COMMERCE DZIEJE SIĘ SPOD LADY O NAS
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