Droga Raia celebra 116 anos de atuação com a
inauguração da milésima unidade
Mais de um século depois de abrir a primeira loja em Araraquara, rede
resgata suas origens e inaugura a unidade 1.000, em São Carlos
A Droga Raia abre, nesta terça-feira (20), a sua milésima loja. São Carlos, no
interior de São Paulo, foi a cidade escolhida para abrigar a unidade que
representará este marco. A inauguração consolida a estratégia de expansão da
marca e também é um resgate histórico das origens da empresa, já que foi em
Araraquara, outra cidade do interior paulista, que a rede iniciou suas atividades
com a primeira loja em 1905.
“A milésima unidade reforça a nossa conexão com o interior. Queremos
proporcionar à população de todo o Brasil, seja nas capitais ou fora dos grandes
centros, atendimento e serviços de excelência que contribuam com a promoção
da saúde e do bem-estar. Essa premissa faz parte do nosso compromisso de
cuidado integral. Alcançar a marca da milésima loja no interior, em um momento
tão delicado como o que o País vem enfrentando, é muito significativo e reforça a
importância do nosso papel social. Mais do que um espaço destinado ao
tratamento de enfermidades, as farmácias vêm se tornando um ambiente voltado
aos cuidados e à preservação da saúde da população”, afirma Marcilio Pousada,
presidente da RaiaDrogasil.
Para marcar o momento, a Droga Raia estruturou uma campanha que irá
beneficiar a Santa Casa de São Carlos. A partir do dia 12 de abril, na venda de
cada produto da linha Nutrigood, a Droga Raia irá doar R$ 1,00 para a instituição.
Em iniciativa similar no Instagram, a marca irá promover a ação “1.000 likes para
cuidar das pessoas”, em que haverá um post especial no mês de abril e a cada
like no post corresponde a doação de R$ 1,00 para o mesmo hospital.
Além disso, os primeiros mil clientes que fizerem compras acima de R$ 50,00 na
modalidade Entrega de Vizinhança, serão presenteados com uma ecobag exclusiva

da Droga Raia. Para isso, o pedido deve ser feito pelo telefone diretamente na loja
1.000 da rede (com limite de até 300 metros de distância). Os produtos serão
entregues a pé por um atendente da própria farmácia, sem custo adicional.
A nova loja da Droga Raia em São Carlos está localizada na Rua Miguel Petroni,
2327, no bairro Jardim Bandeirante, possui área de vendas de 234 m² e
estacionamento para 14 carros. O horário de funcionamento é das 7h às 23h. A
unidade conta com serviços e conveniências como o Entrega de Vizinhança e o
Compre e Retire, em que o cliente compra pelo site da Droga Raia e retira na loja,
com rapidez e segurança.
Serviço
Loja 1.000 Droga Raia
Data de inauguração: 20 de abril
Horário de funcionamento: das 7h às 23h
Endereço: R. Miguel Petroni, 2327 - Jardim Bandeirantes - São Carlos - SP
Telefone para contato e Entrega de Vizinhança:
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011,
após a fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 200 anos de história
no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “cuidar de perto da saúde
e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, a empresa possui
mais de 2.300 lojas em 24 Estados.
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