
 

MAHOGANY CONFIRMA INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA LOJA DA MARCA NO EXTERIOR
Por: Raphael Coraccini (http://www.portalnovarejo.com.br/author/raphael/)  2 semanas atrás

A marca brasileira de produtos de beleza premium, perfumes e dermocosméticos anuncia sua internacionalização com
inauguração de loja ainda neste mês
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POSTS RELACIONADOS

A capital do Chile, Santiago, vai receber a primeira loja da Mahogany fora de solo brasileiro. A
marca nacional de produtos de beleza premium, perfumes e dermocosméticos inicia seu
processo de internacionalização. Está con�rmada a abertura da loja ainda para janeiro como

primeiro passa da expansão pela América Latina, conforme plano divulgado pela empresa.

A revista NOVAREJO digital está com conteúdo novo. Acesse agora!
(http://portalnovarejo.com.br/revistaonline/edicoes/62/) 

Há 26 anos no mercado de cosméticos, a marca nacional começou a atuar como franquia há 11 anos.
O franchising da Mahogany será responsável pela loja no Chile, que estará estabelecida no shopping
Mall Arauco Maipú.

A marca opera com 200 lojas pelo Brasil, além das vendas por seu e-commerce e revendedores
autônomos.

Mercado ascendente

A Cámara de la Industria Cosmética de Chile divulgou resultados do setor do comércio chileno e
aponta para um crescimento acima da média da economia local, com acréscimo de 5,4% em 2017. As
categorias que mais cresceram em vendas e faturamento foram maquiagem, produtos de higiene
pessoal e fragrâncias.

Leia também:

Avon lança plataforma de curadoria colaborativa sobre beleza 
(http://www.portalnovarejo.com.br/2017/08/08/avon-lanca-plataforma-de-curadoria-colaborativa/)
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4 Dicas para vender mais no início do ano, segundo o Mercado Livre (http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/19/4-dicas-para-vender-mais-inicio-ano-mercado-livre/)
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Vendas de aplicativos disparam no mundo (http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/22/vendas-de-aplicativos-dispara-2017-app-annie/)
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Por: Camila Mendonça (http://www.portalnovarejo.com.br/author/camila/) - 3 meses atrás

6 DICAS DA STARTUP TRELLO PARA TORNAR GLOBAL UMA EMPRESA DIGITAL
(HTTP://WWW.PORTALNOVAREJO.COM.BR/2017/10/24/6-DICAS-DA-TRELLO-PARA-INTERNACIONALIZAR-UMA-EMPRESA-DIGITAL/)
Executiva da startup global, que oferece ferramenta de organização de projetos, dá orientações para as empresas que querem atuar em outros
países. Con�ra

(http://www.portalnovarejo.com.br/2017/10/24/6-

dicas-da-trello-para-internacionalizar-uma-empresa-

digital/)
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