
 
 
   
 

 
 

 
 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r. w ramach projektu 
biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów 
zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. 
W kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku drogeryjnego i farmaceutycznego. 

 Warszawa, 8 października 2021 r. 

 

Aplikacja Hebe wyróżniona w konkursie 
„E-commerce Polska Awards 2021”  

 
Aplikacja Hebe otrzymała wyróżnienie w konkursie „E-commerce Polska Awards 
2021“ w kategorii „Best on Mobile“. Konkurs organizowany jest przez Izbę 
Gospodarki Elektronicznej od 9 lat. 
 
Aplikacja Hebe to aplikacja mobilna stworzona we współpracy z producentem 
oprogramowań – Future Mind. Aplikacja stanowi nowy kanał komunikacji bezpośrendniej 
z klientami. Ma na celu ułatwienie dostępu do oferty Hebe oraz licznych akcji 
promocyjnych. Pondato, oferuje bezpieczne zakupy przez PayU, moliwość dokonania 
zwrotu w ciagu 14 dni, darmową dostawę i odbiór w sklepach Hebe oraz gwarancję 
oryginalności dostępnych produktów. Aplikacja odpowiada na potrzeby konsumentów, 
dzięki czemu jej nominacja w kategorii „Best on Mobile“ w konkursie „E-commerce 
Polska Awards 2021“ została pozytywnie rozpatrzona.  
 
– Bardzo się cieszymy, że aplikacja Hebe znalazła się  
wśród wyróżnionych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej podmiotów. Świadomość, że 
wychodzimy na przeciw potrzebom konsumentów i spełniamy ich oczekiwania napełnia 
nas dumą i motywacją do dalszego działania. Przyznanie wyróżnienia aplikacji Hebe 
spośród tak szerokiego grona marek na wysokim poziomie jest wielkim zaszczytem. – 
mówi André Ribeiro de Faria, chief e-commerce officer Hebe.  
 
Wyróżnienie przyznane aplikacji Hebe przez Izbę uzasadnione zostało 
wielokanałowością aplikacji, jej spersonalizowaną ofertą oraz indywidualnym podejściem 
do klienta.  
 
Izba Gospodarki Elektronicznej wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki 
elektronicznej w Polsce. Organizowany przez nią konkurs „E-commerce Polska Awards 
2021“ wyróżnia największe i najbardziej innowacyjne marki działające w Polsce. 
Nominacja w konkursie stanowi potwierdzenie jakości działania firmy oraz zaufania, 
jakim darzą ją konsumenci. 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
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