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Farmec a deschis la Cluj primul magazin Gerovital din Ardeal
Producatorul autohton de cosmetice Farmec a deschis la Cluj primul magazin Gerovital din Ardeal, a
anuntat compania.
Noua unitate reprezinta al doilea magazin de brand deschis în acest an, dupa inaugurarea magazinului Gerovital
din Craiova, în luna martie.
'Deschiderea magazinului Gerovital ne ofera multiple motive de împlinire si satisfactie. În primul rând, ne
bucuram sa aducem mai aproape de consumatorii nostri din Ardeal cel mai iubit brand românesc. Un alt motiv
special de mândrie este dezvoltarea noastra la Cluj, orasul în care am crescut si pe care îl numim acasa. Clujul a
fost punctul nostru de plecare, iar de-a lungul anilor, comunitatea locala ne-a sustinut mereu, fapt pentru care
suntem profund recunoscatori', a declarat Mircea Turdean, director general al companiei Farmec.
Cu o suprafata de 40 metri patrati, magazinul Gerovital este amplasat în incinta noului centru comercial Platinia.
Investitia totala în proiectare, design si amenajarea noului spatiu este de 240.000 de lei. În cadrul magazinului,
sunt disponibile toate produsele cosmetice din gamele Gerovital si Aslavital.
Gerovital este cel mai cunoscut brand al companiei, atât la nivel national, cât si international. În anul 2016, a fost
desemnat lider de piata pe segmentul produselor de îngrijire a tenului (cu o cota de piata valorica de 23,3%) si pe
cel al tratamentelor cosmetice pentru par (cu o cota de piata valorica de 25,9%). Brandul Gerovital reuneste game
destinate îngrijirii tenului, corpului si parului, printre care se numara Gerovital H3, Gerovital H3 Derma+,
Gerovital Tratament Expert, Gerovital Plant, Gerovital Men si Gerovital Sun.
Produsele Aslavital sunt destinate îngrijirii tenului si au la baza argila pura, 100% româneasca, provenita din
Muntii Padurea Craiului.
Anul trecut, liniile de produse Gerovital si Aslavital au înregistrat cele mai multe solicitari în magazinul online
www.farmec.ro. În prezent, Farmec detine cinci magazine Gerovital în centre comerciale importante din tara doua magazine la Bucuresti si câte unul la Constanta, Craiova si Cluj-Napoca. De asemenea, pe întreg teritoriul
tarii sunt deschise opt magazine de brand Farmec (Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Târgu- Mures, Timisoara si Brasov).
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