Alloga: Operador
LOGÍSTICO LÍDER NO SETOR
DA SAÚDE
Temos uma rede operacional em mais de 20 países por toda a Europa, oferecendo uma vasto leque de serviços logísticos
especializados. O nosso foco no setor da saúde faz da Alloga um parceiro seguro e duradouro. Os nossos serviços incluem
armazenagem e distribuição, gestão de contratos à escala europeia, etiquetagem, distribuição de material promocional,
logística de ensaios clínicos e muito mais…
Alloga é membro do grupo Alliance Boots, um grupo internacional líder no setor da saúde e beleza que oferece aos seus
clientes uma vasta gama de produtos e serviços. Em Portugal, a Alloga está integrada no grupo Alliance Healthcare, líder na
distribuição farmacêutica. Trabalhamos em parceria com os nossos clientes criando soluções de valor acrescentado.

i
yyuiyu
ytiey
yutry
110
1110
120101
1
0000
0110
1110
yutryy
110
1110
120101

Transporte

Armazenagem

Pick & pack

Faturação

Expedição

Gestão de
Cliente

Com a Alloga pode descansar
Garantimos que os seus produtos chegam em segurança aos seus Clientes – armazenistas, hospitais, farmácias,
profissionais de saúde e pacientes.
Através dos nossos armazéns, colaboradores e do nosso conhecimento do Mercado, trabalhamos em parceria para criar
soluções logísticas eficientes e seguras, adequadas às suas necessidades – em Portugal ou em toda a Europa.
Com a Alloga está em boas mãos. Pode concentrar-se no crescimento do seu negócio e mobilizar os recursos para a
sua especialidade - I&D, produção e marketing dos seus produtos - enquanto nós asseguramos a distribuição e o fluxo
de informação. Terá a garantia que a sua cadeia de fornecimento está nas mãos de especialistas, que cuidam dos seus
produtos tão bem como se fosse a sua própria empresa. Os seus produtos estão em segurança na Alloga.

Porquê escolher a Alloga?
Oferecemos um conhecimento aprofundado do Mercado Farmacêutico e a experiência necessária para manusear os seus
produtos.
Níveis de Serviços Líderes
• Cumprimos com os mais rigorosos requisitos das Boas
Práticas de Distribuição Europeia (BPD) e operamos de
acordo com todas as normas estabelecidas. Na Alloga
Internacional, todos os Diretores Técnicos são formados
em Ciências Farmacêuticas.

Organização orientada para o Cliente
• Através de uma equipa de Gestores de Conta,
desenvolvemos uma estrutura central direcionada para a
gestão de relações com o Cliente. Esta estrutura
estende-se a um nível local, via personalização de
programas de relação com Clientes.

A vantagem de uma cobertura global
• A rede da Alloga oferece uma cobertura geográfica
vasta. Através dos nossos centros de distribuição
estrategicamente localizados, proporcionamos maior
integração e sintonia com os mercados.

O portal Alloga
• Através de um portal europeu “B2B” desenvolvido e
mantido pela equipa de IT da Alloga, fornecemos uma
plataforma única para recolha de informação em tempo
real. Os seus dados podem ser consolidados centralmente
(solução central ou de vários países) ou localmente
(apenas um país). Oferecemos um único ponto de acesso
ao portal da Alloga através de um interface informático.

Encontrar a melhor solução para a sua estratégia de distribuição
Quer escolha uma estratégia local, regional ou “multi-países”, a rede Alloga assegura a continuidade e segurança dos seus
serviços ocupando-se da logística.
Oferecemos as mais variadas soluções à indústria farmacêutica. Só assim podemos ajudá-lo a cumprir o seu plano estratégico.

Comprometidos com a indústria da saúde
O nosso compromisso com o setor da saúde proporciona-lhe a segurança que necessita.
Conhecemos o mercado da saúde e operamos de acordo com as regras farmacêuticas rigorosas, que regulam a distribuição de
medicamentos. O nosso foco no setor da saúde e a nossa experiência no manuseamento de produtos específicos, transmite-lhe
confiança nos nossos serviços e nas nossas equipas.

Para saber mais sobre a Alloga, envie um e-mail para alloga@alloga.pt
ou ligue para +351 21 925 34 10

Rua Claúdio Galeno, Edifício Alloga, Cabra Figa – Rio de Mouro, 2635-154 Rio de Mouro
Telf. +351 21 925 34 10 I Fax. +351 21 925 34 29 I www.alloga-europe.com

