Το 1988 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η επιχείρηση Ιατρικού Εξοπλισμού και Προϊόντων Μητρικού
Θηλασμού από τους κ. Πρόδρομο & Θάλεια Καϊκονίδη με την επωνυμία KLINIKUM.
Μοναδικό αντικείμενο, η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας από μια οικογενειακή
επιχείρηση, χτισμένη στις βάσεις της αρωγής του συνανθρώπου.
Η εταιρία το 1994 μεταφέρεται σε νέο χώρο, μεγαλύτερο καθώς αυξάνεται το πελατολόγιο, το
προσωπικό όπως και το εμπόρευμα. Παράλληλα έχει ιδρυθεί το υποκατάστημα των Αθηνών στο
κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση Στερεάς και Νοτίου Ελλάδος.
Ασχολείται κυρίως με εξοπλισμό Νοσοκομειακών Μονάδων με συστήματα υψηλής τεχνολογίας και
τέλη της δεκαετίας του ’90 μεταφέρεται σε ακόμη μεγαλύτερο χώρο καθώς η πρόοδος της
τεχνολογίας αναπτύσσεται στον τομέα της ιατρικής επιστήμης.
Πλέον, η εταιρία εξυπηρετεί πελάτες σε όλα τα μέρη της Ελλάδος σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα
αλλά και ιδιώτες γιατρούς. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτει και τους ιδιώτες και κυρίως τις νέες
μητέρες με τα προϊόντα Μητρικού Θηλασμού της εταιρίας MEDELA, Ελβετικής προέλευσης.
Στα μέσα του 2007 η εταιρεία μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ανανεωμένη και
έτοιμη να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή, γιατρού, ασθενή.
Σκοπός της εταιρίας είναι η καθιέρωση της καινοτομίας στον ιατρικό χώρο, μέσω της εισαγωγής
προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, με απώτερο στόχο τις θεμελιώδεις αλλαγές στην άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος.
Όλα τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται με διεθνώς κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και φέρουν τη
σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 93/42/13.06.93.
Με την εμπειρία και τη γνώση όλων αυτών των χρόνων η εταιρία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των
πελατών της και κατάφερε να διακριθεί πολύ γρήγορα εξυπηρετώντας με επιτυχία τον ιατρικό
τομέα, καλύπτοντας όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών, καθώς και τις νέες μητέρες με τα προϊόντα μητρικού θηλασμού

MEDELA,

προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με στόχο την προαγωγή της υγείας των βρεφών και των
μητέρων, χάρη στα πολύτιμα οφέλη του μητρικού γάλακτος.

www.facebook.com/medela.gr

www.klinikum.gr

