Νέα βήματα ανάπτυξης
από τη Y-LOGIMED
Έναρξη δραστηριοτήτων στην Αλβανία
Η Y-LOGIMED, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες εφοδιασμού του Hygeia Hospital
Tirana, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στην
Αλβανία με έδρα τα Τίρανα. Η LOGIMED Sh.p.k
παρέχει υπηρεσίες εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων στο
νοσοκομείο, διερευνώντας παράλληλα τις εμπορικές ευκαιρίες στην τοπική, αλλά και στην
ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων. Σημειώνεται ότι
η LOGIMED Sh.p.k είναι 100% θυγατρική της Y-LOGIMED A.E.
H νέα εταιρεία μεταφέρει την τεχνογνωσία από την ελληνική αγορά και κεφαλαιοποιεί την
πείρα της Υ-LOGIMED στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, εγγυάται τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης προμηθειών, τη μείωση του κόστους
υλικών, τον εξορθολογισμό των διατηρούμενων αποθεμάτων και τον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους, με σημαντικά οφέλη για το νοσοκομείο.
Στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας είναι η απευθείας εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό, η επίτευξη συμφωνιών συνεργασίας με
καταξιωμένους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση
συμφωνιών με προμηθευτές στην Ελλάδα και στην Αλβανία.
Συνεργασία με DeRoyal
Η Υ-LOGIMED, στο πλαίσιο της διαρκούς αναζήτησης ποιοτικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων από κορυφαίους
οίκους του εξωτερικού, συμφώνησε με την DeRoyal Industries για την εισαγωγή των προϊόντων της στην ελληνική
αγορά.
Η DeRoyal (www.deroyal.com), με έδρα το Τενεσί των ΗΠΑ, κατασκευάζει πρωτοποριακά ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει περισσότερα από 25.000 προϊόντα και 70 πατέντες. Η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας καλύπτει μεγάλο
εύρος των ιατρικών αναλώσιμων και ορθοπεδικών προϊόντων.
Η εταιρεία είναι ο ηγέτης προμηθευτής ορθοπεδικών προϊόντων (orthopedic softgoods) στα νοσοκομεία των ΗΠΑ. Το 2010 έλαβε το βραβείο
«Εξαγωγέας της Χρονιάς» από τη ThinkGlobal.com, το επίσημο περιοδικό προωθήσεων εξαγωγών του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.
e-logimed: νέο ηλεκτρονικό κατάστημα
Ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αναζητώντας τρόπους παροχής καινοτόμων υπηρεσιών που συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Y-LOGIMED ανανέωσε την ιστοσελίδα
ηλεκτρονικών παραγγελιών των προϊόντων της.
Σε συνεργασία με τη SingularLogic του Ομίλου MIG, το e-shop της Υ-LOGIMED
(www.e-logimed.gr) μεταμορφώνεται σε μία νέα, πρωτοποριακή ιστοσελίδα.
Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα online παραγγελίας όλο το 24ωρο, με ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως ιατρικά αναλώσιμα, χειρουργικά εργαλεία, ορθοπεδικά προϊόντα, καθαριστικά προϊόντα,
καλλυντικά κ.ά. Παράλληλα, θα επωφελούνται από τις εκπτώσεις και τις ειδικές
προσφορές που θα παρέχονται.
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