Prezentarea
companiei

Faceți cunoștință cu noi

Povestea Origo Medical
Povestea Origo Medical începe în anul 2010, când doi tineri entuziaști,
preocupați de sănătatea și liniștea familiei, decid că este momentul potrivit
pentru a-și materializa visul.
Încă de la început, compania noastră și-a propus să faciliteze accesul
familiilor din România la produsele de înaltă calitate, iubite de familiile din
toată Europa.
Primul furnizor cu care am început să colaborăm a fost Pietrasanta Pharma
SpA, o companie producătoare de echipamente medicale din Italia.
În 2015 a urmat Geratherm Medical AG , producător de dispozitive medicale
premium, din Germania.
Au trecut anii și mereu descoperim produse ce pot face parte din rutina
zilnică a unei familii, înlocuind produsele clasice cu unele naturale sau
moderne. Dar totul a fost posibil pentru că facem munca cu pasiune și
dedicare.
Esența a fost mereu să aducem plus valoare în viața clienților noștri. Alegem
cu grijă produsele pe care le aducem în România. Sunt unice și fiecare în
parte este menit să îmbunătățească viața pacienților.

Ce facem
Activitatea noastră a început cu distribuția celei mai variate game
de plasturi de o calitate excepțională. La scurt timp, am realizat
potențialul mare al pieței și faptul că nevoia pregnantă era mult
mai vastă, iar portofoliul nostru urma să se dezvolte. Am reușit
să facem cunoștință familiilor din România cu mărci extrem de
apreciate în foarte multe țări de pe majoritatea continentelor,
cum sunt ocluzoarele pentru copii Ortopad. Odată cu includerea
produselor Geratherm Medical în portofoliu am fost nevoiți
să depunem eforturi substanțiale pentru educarea pacienților
cu privire la utilizarea noilor tipuri de termometre mult mai
performante (Non Contact și Classic).
Combinația de produse superioare calitativ și acțiunile de educare
au avut succesul scontat, deoarece la scurt timp produsele
distribuite de Origo Medical deveneau foarte apreciate în
categoriile lor. Informațiile complete, produsele alese cu atenție
și suportul ulterior vânzării definesc în continuare succesul
companiei noastre în intrarea pe noi nișe.

Misiunea Origo Medical
Prin produsele pe care le alegem cu atenție,
le testăm în propria familie și le distribuim
în toată țara urmărim să obținem un impact
pozitiv asupra vieții clienților noștri.

Dispozitive medicale pentru
sănătatea și liniștea întregii
familii.

La Origo Medical,
ne place să ajutăm
Fiind o companie care activează în domeniul sănătății,
susținem mai multe proiecte caritabile,
care includ asociații neguvernamentale:
 Oferim pansamente oculare sterile
Asociației Nevăzătorilor din România
 Dotăm cu termometre centrele de permanență
 Aducem aparate de aerosoli, în secțiile de pediatrie
 Oferim produse necesare de prim ajutor
Policlinicii fără plată din orașul nostru
 Cu ajutorul asociației Hope and Homes for Children
am trimis termometre și pansamente,
unde era cea mai mare nevoie

www.geratherm.ro
www.origomedical.ro
e-mail: origomedical@gmail.com
T./F: 0264 416 565
M.: 0769 217 065

