
Tworzymy 130-osobowy Zespół Ekspertów. Efektywnie łączymy zarządzanie sprzedażą hurtową w kategorii Chemia-
-Higiena-Kosmetyki z odsprzedażą detaliczną organizując Sieć Partnerską Drogerii Koliber i Shelf Program. Współpra-
cujemy ze wszystkimi najważniejszymi polskimi i zagranicznymi producentami.

Istniejemy na rynku od 30 lat, a od 10 lat współtworzymy Grupę Eurocash, największą firmę dystrybucyjną FMCG 
w Polsce. To sprawia, że nasi Klienci mają dostęp do szerokiej bazy asortymentu, nowoczesnej logistyki oraz nieza-
wodnego transportu. Mogą także korzystać z najbardziej aktualnej wiedzy o nowoczesnym handlu oraz skutecznych 
metodach i narzędziach prowadzenia biznesu retailowego

OFERTA KTÓRA WSPIERA TWÓJ BIZNES
Firmy i liczby mówią same za siebie. Współpracujemy zarówno z producentami najpopularniejszych marek z obsza-
ru chemii gospodarczej i kosmetyków jak i młodymi markami, które wyłapujemy, śledząc trendy. Dzielimy się przepi-
sem na sukces z partnerami poszukującymi skutecznego modelu biznesowego oraz przedsiębiorcami, którzy szukają 
dywersyfikacji i wsparcia w biznesie.

NASZE 3 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

• Shelf Program – nowatorskie rozwiązanie wspierające sklepy poprzez uporządkowanie
asortymentu półek z chemią, kosmetykami i higieną, dzięki którym klient zyskuje czas i pieniądze

• Sieć Partnerska Drogerii Koliber – sieć przyjazna dla klienta, z bogatym
wsparciem merytorycznym i atrakcyjnymi rozwiązaniami odsprzedażowymi

• Sprzedaż hurtowa - największy dystrybutor asortymentu chemiczno – kosmetycznego
na południu kraju

10 KOMPETENCJI WYRÓŻNIAJĄCYCH NAS NA RYNKU 

• Kompleksowo doradzamy, wdrażamy i analizujemy wyniki sprzedaży

• Posiadamy kompetencje z obszaru marketingu, sprzedaży i zarządzania

• Proponujemy sprawdzone rozwiązania dla różnego typu biznesów (zarządzanie półką z chemią,
kosmetykami i higieną, model biznesowy dla drogerii)

• Dzielimy się wiedzą popartą 30 - letnim doświadczeniem

• Analizujemy rynek we wszystkich obszarach

• Rozwijamy się i wyznaczamy trendy

• Optymalizujemy rozwiązania w zakresie odsprzedaży

• Dobieramy asortyment, weryfikujemy trendy i badamy zapotrzebowanie rynku

• Dbamy o szybkość dostaw,

• Proponujemy różnorodne kanały zamówień (przedstawiciel handlowy, Biuro Obsługi Klienta,
platforma zamówień elektronicznych)
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