ANGELINI PHARMA
Η Angelini Pharma είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, μέλος του ιταλικού ιδιωτικού Ομίλου Angelini.
Η εταιρεία ερευνά, αναπτύσσει και εμπορεύεται λύσεις υγείας με επίκεντρο τους τομείς του
ΚεντρικούΝευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) και της Ψυχικής Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πόνου, των
Σπάνιων Ασθενειών και της Υγειονομικής Περίθαλψης των Καταναλωτών, με εξαιρετικά επιτυχημένα
φάρμακα αυτοθεραπείας παγκοσμίως.
H Angelini Pharma ιδρύθηκε στην Ιταλία στις αρχές του 20ού αιώνα και δραστηριοποιείται απευθείας σε 25
χώρες που απασχολούν περισσότερα από 3.000 άτομα. Τα προϊόντα της διατίθενται στο εμπόριο σε
περισσότερες από 70 χώρες, ακόμη και μέσω στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους διεθνείς
φαρμακευτικούς ομίλους.
Η Angelini είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία με εκτεταμένα και αναγνωρισμένα προγράμματα Έρευνας
και Ανάπτυξης, μαζί με τις παγκόσμιας κλάσης παραγωγικές εγκαταστάσεις και τις διεθνείς
δραστηριότητες μάρκετινγκ βασικών ενώσεων και κορυφαίων φαρμάκων σε πολλούς τομείς.
Με την πάροδο των ετών, οι ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης της Angelini Pharma έχουν
εντοπίσει αρκετά σημαντικά μόρια όπως η τραζοδόνη και η βενζυδαμίνη και συμμετέχουν
σήμερα στην έρευνα νέων
θεραπειών
για
τον
παιδιατρικό
πληθυσμό.Η έρευνα της
Angelini Pharma περιλαμβάνει τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αναγνωρισμένα
ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα παγκόσμιας σημασίας. Το Επιστημονικό Δίκτυο και οι Συνεργασίες
έχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία καινοτομίας.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Angelini στην Ανκόνα (Τελικά Προϊόντα), την Aprilia (Πρώτες Ύλες) και
την Casella (Προϊόντα Amuchina) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογιών, των βιομηχανικών
προτύπων και της προστασίας του περιβάλλοντος, χάρη στη χρήση και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων
πηγών. Στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, η εταιρεία παράγει συμπληρώματα διατροφής, όπως οι Παστίλιες
Juanola. Τον Μάρτιο του 2020, η Angelini Pharma αγόρασε τη μονάδα παραγωγής στην Αλβανία
(Γεωργία, ΗΠΑ), ένας παγκόσμιος προμηθευτής για τα θερμαινόμενα επιθέματα της ThermaCare.
Η Angelini Pharma έχει γραφεία στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, την Πολωνία,
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ελβετία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία,
τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Οι στρατηγικές συμπράξεις με διεθνείς εταιρείες
ολοκληρώνουν και διευρύνουν τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.
Σύμφωνα με τις διεθνείς στρατηγικές της, η Angelini Pharma έχει προωθήσει τις οδούς ανάπτυξης σε
χώρες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, με στοχευμένες εξαγορές και ενίσχυση των υφιστάμενων
δομών. Επιπροσθέτως, σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες με κορυφαίες φαρμακευτικές ομάδες με
παγκόσμιο αποτύπωμα επιτρέπουν τη διανομή των προϊόντων Angelini Pharma παγκοσμίως. Για να
ονομάσουμε μερικά, αυτά περιλαμβάνουν το Trittico® (τραζοδόνη, αντικαταθλιπτικό), Latuda®
(υδροχλωρική λουρασιδόνη,
αντιψυχωσικό), Tantum® (βενζυδαμίνη, αντιφλεγμονώδες), Aulin®
(νιμεσουλίδη, αντιφλεγμονώδες αναλγητικό), Vellofent® (φαιντανύλη, αναλγητικό) και Xydalba®
(νταλμπαβανσίνη).
Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το ποσοστό των πωλήσεων εκτός Ιταλίας αυξάνεται συνεχώς,
φθάνοντας περίπου στο 50% των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων σήμερα.

Η ANGELINI PHARMA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
•
•
•
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•
•

1 δισεκατ. ευρώ αναφερόμενος κύκλος εργασιών (2020)
3.000 εργαζόμενοι
Πάνω από 70 χώρες στις οποίες διατίθενται προϊόντα
25 χώρες με άμεση φυσική παρουσία
Πάνω από 40 εμπορικοί συνεργάτες
5 μονάδες παραγωγής παγκοσμίως

