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Zagotavljamo neverjeten rok 
dobave za več kot 200.000 ke-
mikalij, ki jih v naše skladišče 
dostavimo še isti dan.

KEMIKALIJE
Naše osnovno poslanstvo je rešiti kup-
cu vsak problem, s katerim se sreča v 
eksperimentalnem okolju laboratorija. S 
prisotnostjo širokega spektra izdelkov v 
strokovnem okolju dajemo prispevek v 
raziskovanje in izobraževanje ter zagota-
vljamo visok nivo izdelkov in poslovanja, 
zadovoljstva zaposlenih, predvsem pa na-
ših poslovnih partnerjev.

Ponujamo proizvode Sigma-Aldrich  
za naslednja področja:
 analitika,
 biološke znanosti,
 kemija,
 znanosti materialov,
 razvoj in proizvodnja.

Odpremili smo 10.057 različnih 
izdelkov oziroma 58.512 ste-
klenic, kar je toliko, kot velika 
slovenska vinska klet letno na-
polni steklenic vina.

Podjetje Sigma-Aldrich je vodilni proizva-
jalec kemikalij, gojišč, reagentov za mole-
kularno biologijo, kolon za kromatografijo 
in standardov. Ustvarja letni promet v viši-
ni 2.6 milijarde USD. 60 % prometa pripada 
državam izven Združenih držav Amerike.

Med njimi je tudi naše podjetje, ki podjetje 
Sigma-Aldrich v Sloveniji ter BiH zastopa že 
vrsto let. Pravzaprav lahko rečemo, da smo 
najboljši med najboljšimi, za kar gre zahvala 
tudi našim zvestim kupcem.
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Na diagnostičnih testih podje-
tja bioMérieux je bilo procesi-
ranih skoraj 500.000 humanih 
vzorcev, kar je toliko, kot je v 
celotnem letu obiskovalcev Po-
stojnske jame.

Naši barvalniki letno proizvede-
jo 54 % od vseh 800.000 HE pre-
paratov. V povprečju to pomeni, 
da se z našimi barvalniki Leica 
ST5020 letno postavi 108.000 
diagnoz.

DIAGNOSTICS
V okviru našega prodajnega programa bio- 
medicine pokrivamo širok spekter izdel-
kov; od molekularne in celične biologije, 
medicinskih aparatov in pripomočkov, do 
laboratorijske medicine, mikroskopije, mi-
krobiologije, patologije, sterilizacije in la-
boratorijske veterine.

V Sloveniji je 13 bolnišnic in inštitucij, ki se 
ukvarjajo z diagnostiko rakavih obolenj. 
Osnovna preiskava na Oddelkih za patolo-
gijo je barvanje odvzetega vzorca z hema-
toksilin/eozin barvilom za tako imenovan 
histološki HE preparat. Od 13  inštitucij jih 
7 uporablja naše barvalnike Leica ST5020, 
kar predstavlja 54 % celotne uporabe.

Želimo nadaljevati pot kot najboljši spe-
cializiran dobavitelj laboratorijske, me-
dicinske in procesne opreme, pribora in 
kemikalij v Sloveniji, dominirati na trgu 
z nenehnim izboljševanjem ter razvijati 
potenciale in veščine zaposlenih za oh-
ranjevanje in krepitev strokovnosti, učin-
kovitosti, iniciativnosti in ustvarjalnosti 
na zahtevnih trgih.  Vizijo bomo dosegli s 
celovitim vzpostavljanjem in upravljanjem 
odnosov s strankami, vlaganjem v razvoj 
znanja in integracijo sodobne informacij-
ske tehnologije.
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S tehnološko opremo in sodob-
nim laboratorijskim pohištvom  
LAB INTERIOR smo se predsta-
vili na največjem svetovnem 
sejmu na področju kemijske in 
procesne industrije, ACHEMA v 
Frankfurtu.

Z delovnimi površinami smo 
opremili laboratorije v skupni 
dolžini 1.752 m. Da vrtni polž 
premaga to razdaljo, potrebuje 
4 dni.

LAB INTERIOR
Kot vodilnemu proizvajalcu laboratorijske-
ga pohištva nam zaupajo številni kupci ter 
s tem s pridom koristijo strokovnost naše-
ga inženiringa. Ponosni smo na to, da so 
nam številne ustanove ter ugledna doma-
ča in tuja podjetja zaupala vgradnjo naše-
ga pohištva.

V laboratorijsko pohištvo za vas uvajamo 
specifične konstrukcijske rešitve ter prila-
goditve procesu dela. Pri tem vam nudi-
mo tudi popolno svetovanje, načrtovanje, 
dobavo in montažo pohištva ter popravila, 
predelave in dodelave obstoječe pohištve-
ne opreme.



Odpremili smo 33.000 paketov.
   Če bi jih zložili enega na drugega bi dobili stolp

        visok 9.000 m,
          s čimer bi presegli višino

        Mount Everesta.

Odpremili smo 33.000 paketov.
   Če bi jih zložili enega na drugega bi dobili stolp

        visok 9.000 m,
          s čimer bi presegli višino

        Mount Everesta.

Pri odpremi pošiljk smo porabili 
47.5 km lepilnega traku, s čimer 
bi lahko ljubljansko obvoznico 
oblepili 1.5-krat. 

LOGISTIKA
Naše spletno sledenje je najhitrejši in na-
jenostavnejši način za pridobivanje infor-
macij o tem, kje natančno se nahaja vaša 
pošiljka.

Z brezplačno spletno storitvijo sledenja 
pošiljkam (tracking) lahko kadarkoli pov-
sem enostavno preverite, kjer se nahaja 
vaša pošiljka oziroma paket.

Na vstopni strani spletne aplikacije Market 
ali na naši spletni strani poiščite ikono to-
vornjaka, pri čemer se vam bo odprl nov 
okvirček za vnos teksta. V okvirček eno-
stavno vpišete številko dokumenta ter kli-
knete gumb ”sledi”.
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SERVIS
Z našo podporo in storitvami strokovnja-
kom v laboratoriju ponujamo celovito pa-
leto rešitev, kar nas jasno loči od konku-
rence ter zagotavlja dodano vrednost, ki jo 
stranka pri svojem delu potrebuje.

Kakovostne poprodajne aktivnosti v ce-
lotni življenjski dobi aparatov prispevajo k 
večjemu zadovoljstvu uporabnikov le-teh, 
saj je servisna podpora izredno pomemb-
na, njena vrednost pa je primerljiva z vre-
dnostjo kateregakoli proizvoda.

Naša servisna dejavnost je dobro organi-
zirana, skupina serviserjev pa sestavljena 
iz posameznikov s širokim obsegom znanj 
s področja strojništva, elektrotehnike, ele-
ktronike in računalništva, ki ima dolgoletne 
izkušnje s področja tehnične podpore za 
medicinsko, laboratorijsko, diagnostično 
in merilno opremo.

Naš glavni namen je rešiti vaše 
težave in s tem skrbeti za ne-
moten potek dela v vaših orga-
nizacijah. 

Imamo lasten akreditacijski 
laboratorij, ki je certificiran z 
Akreditacijsko listino LK-023, ki 
ga izdaja Slovenska akreditaci-
ja. Kot prvi v Sloveniji smo pri-
dobili akreditacijo za kalibracije 
kemičnih veličin s simulacijo.
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Našim kupcem nudimo eno-
stavno konsignacijsko skladi-
šče - »Špajzo«, v katerem so 
izdelki avtomatsko na zalogi. 
Račun pošljemo šele ob njihovi 
uporabi, s čimer se kupci znebi-
jo financiranja zalog.

Preko Marketa je bilo oddanih 
11.306 naročil za 33.298 iz-
delkov. Obdelavo naročil smo 
skrajšali za 5-krat in prihrani-
li najmanj 4.523 ur, kar je 2 % 
časa, ki ga povprečen človek v 
življenju preživi na delovnem 
mestu.

Market je vedno odprt! 24/7 
spletni dostop do skoraj 350.000 
izdelkov, razdeljenih v različne 
kategorije.

SPLETNA APLIKACIJA MARKET
Na Marketu vam zagotavljamo 3 % nižje 
cene na celoten asortiman izdelkov. Izje-
mnih 30 minut od povpraševanja do po-
nudbe - brez izjeme.

Nakupovanje preko Marketa je cenejše! 
Manj papirja, nižji stroški in nižje cene po-
menijo precejšen prihranek. Pomagamo 
vam doseči večjo učinkovitost in optimi-
zacijo stroškov poslovanja.

Elektronsko naročanje pogodbenih iz-
delkov vam v proces naročanja prinese 
prihranek časa, brezpapirni sistem naro-
čanja in popoln zajem podatkov o preteklih 
nakupih.
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Na družbenih omrežjih smo 
pridobili 13.000 sledilcev, kar 
je toliko kot sprejme gledalcev 
nogometni stadion Ljudski vrt v 
Mariboru.

Osvežili smo logotip podjetja, ki 
simbolično prikazuje tudi našo 
ekološko naravnanost.

MARKETING
Odločili smo se premakniti meje! Izdali 
smo prvi interaktivni katalog izdelkov za 
laboratorij v Sloveniji, ki na več kot 500 
straneh ponuja vse, kar naši kupci potre-
bujejo v laboratoriju. Vsak izdelek je opre-
mljen s QR kodo, preko katere se lahko 
v trenutku povežete v spletno aplikacijo 
Market in pridobite informacije o aktualni 
ceni in zalogi izdelkov.

Da bi našo zunanjo podobo in poveza-
ne marketinške aktivnosti naredili še bolj 
zanimive in prepoznavne, smo ustvari-
li unikatno maskoto podjetja, ki smo jo 
s pomočjo naših sledilcev na družbenih 
omrežjih poimenovali Miško Polo. Ime 
simbolizira kombinacijo imena našega 
podjetja in laboratorijske miške. Med glav-
ne aktivnosti Miška Pola spada promoci-
ja kemije kot  znanosti na zabaven način, 
predvsem med mlajšo populacijo.

Sledimo zeleni filozofiji in se približujemo 
idealu prihodnosti - pisarni brez papirja. 
Pri našem poslovanju uporabljamo digital-
ne dokumente, tiskamo pa le najnujnejše 
dokumente za naše poslovne partnerje, in 
sicer na okolju prijaznem papirju, s čimer 
pomagamo ohranjati naše gozdove.



Celovite rešitve za laboratorije
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