Sieć Partnerska Drogerii Koliber od 2000 roku dostarcza kosmetyki i chemię domową. Drogerie naszej sieci mają
swoich oddanych klientów, a ich grono cały czas się powiększa. W naszej ofercie znajdują się nie tylko produkty wiodących marek, ale również tych mniejszych, niszowych. Dbamy o najmniejsze szczegóły, bo to przynosi wielkie efekty.
Nieustannie rozszerzamy ofertę kosmetyków i chemii dostępnej w naszych drogeriach, badając trendy oraz zapotrzebowanie wskazane przez naszych Klientów. Chętnie sprawdzamy nie tylko ich rekomendacje produktowe, jeszcze
bardziej cenimy sobie informację zwrotną o naszych drogeriach, zaopatrzeniu, akcjach.
Drogerie Koliber znajdziesz w woj. śląskim, małopolskim, opolskim, łódzkim, dolnośląskim i wielkopolskim. Obecnie
Sieć Partnerska Drogerie Koliber ma pod swoimi skrzydłami 190 drogerii i ta ilość ciągle się zwiększa.
Właścicielem oraz głównym dostawcą Sieci Partnerskiej Drogerii Koliber jest Ambra Sp. z o.o. istniejąca na rynku od
30 lat, a od 10 współtworząca Grupę Eurocash, największą ﬁrmę dystrybucyjną FMCG w Polsce. Dzięki temu efektywnie
łączymy zarządzanie sprzedażą hurtową w kategorii Chemia-Higiena-Kosmetyki z odsprzedażą detaliczną organizując
Sieć Partnerską Drogerii Koliber i Shelf Program.

DLACZEGO MY?

• Rozumiemy rynek drogerii
• Dzielimy się swoim know-how prowadzenia
biznesu drogeryjnego

• Angażujemy klientów i zwiększamy odsprzedaż
• Angażujemy i szkolimy personel
• Dbamy o bogatą i rotującą ofertę produktową
• Proponujemy atrakcyjne warunki współpracy
w ramach różnych modeli biznesowych

• Dajemy Ci wybór
CO ZYSKUJESZ?

• Udostępniamy Ci logo i spójne
materiały wizualne

• Promujemy Twoją Drogerię w kanałach
online i offline

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
KONTAKT KOLIBER

Joanna Mazur
Kierownik Sieci Drogerie Koliber
+48 502 389 856
joanna.mazur@drogeriekoliber.pl
joanna.mazur@ambra.expert
www.drogeriekoliber.pl

KONTAKT AMBRA

Ambra Sp. z o.o.
NIP: 6521661256
ul. Bielska 44
43-200 Pszczyna
32 214 43 40
kontakt@ambra.expert
www.ambra.expert

• Edukujemy w obszarach merchandisingu,
obsługi klienta i nowoczesnego handlu

• Organizujemy atrakcyjne szkolenia
i wyjazdy dla franczyzobiorców

• Proponujemy przemyślane

i ciekawe akcje konsumenckie

• Dbamy o wysokiej jakości obsługę
• Wspieramy na każdym etapie partnerstwa

