Profili i kompanisë

Kompania ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. u themelua ne vitin 1977 , është kompania me e madhe në Greqi dhe një nga
kompanitë me zhvillim më të madhë në Ballkan dhe Europë përsa i përketë prodhimit të produkteve dhe
pajisjeve mjekësore.
Për më tepër se 40 vjetë , MOBIAK , është përqëndruar në zhvillimin e 3 akseve bazë :
a) Pajisje mjekësore – Home Care
b) Gaze industrial dhe mjekësorë
c) Produkte për mbrojtjen nga zjarri
Më konkretisht departamentet e MOBIAK janë si më poshtë :
 MOBIAK Care: Import dhe shitje pajisjeve mjekësore dhe produkteve Home Care, Servis pajisjeve
mjekësore dhe montim Laboratori gjumi .
 MOBIAK Gas: Prodhim dhe rimbushje me gaze mjekësor dhe industrial , si Oksigjen , Dyoksid
karboni , Azot , Argon, Corgon, IG 541, IG 55, Ajër të presuar, Banarg etj.

 MOBIAK Firefighting equipment: Montim & shitje fikëse zjarri , Projektim , Montim-rimbushje &
shitje sistemeve për mbrojtje nga zjarri , Shitje të produkteve për mbrojtje nga zjarri si dhe
kolaudim fikse zjarri

Përsa i përket departamentit të produkteve mjekësore , kompania ka filluar aktivitetin ne vitin
1977 me prodhimin e oksigjenit mjekësor , duke mbuluar kërkesat e spitaleve si dhe kërkesat për
oksigjenoterapi në shtëpi. Prodhimi i oksigjenit mjekësor vendosi baza të forta në kompani për zhvillimin
e departamentit te shitjes dhe teknik të kompanisë , me pajijse speciale me teknologji moderne , për sa i
perket personave me problem në frymëmarrje.
Në vitet në vazhdim katalogu i produkteve të kompanisë , pasurohet me gamën e produkteve
Home / health , sic janë produktet ortopedike , pajisje për klinka , pajisje diagostikimi dhe terapie , si dhe
produkte ortopedike për shtyllën kurizore , për këmbët dhe duart dhe pajisje për spitale.
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Produktet kryesore bazë për MOBIKCARE janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pajisje – bombëla për oksigjenoterapi
Nebulizator
Pajisje për suportimin e frymëmarrjes
Karroca për invalidë
Krevate spitalor
Aksesorë për spitale
Aksesorë për klinika
Produkte antidecubitus
Produkte ortopedike
Produkte për ndihmë të përditshme për pacientë
Produkte për fisioterapi

Kjo përvojë e pasur është përdorur për të organizuar një departament të ri kërkimi dhe zhvillimi (Research &

Development ) për të hulumtuar produkte të reja dhe kërkesave të veçanta të bashkëpunëtorëve tanë.
Avantazhi i objekteve tona
Hapësira e magazinimit Athinë (5.000m²), Selanik (4.000m²) dhe Kretë ( Hania 2.000m² dhe 2.000m² Heraklion) me
3 pikat e shërbimit të kompletuara (Service Points ) dhe teknikë të gatshëm për t'i shërbyer partnerëve tanë me
kërkesa gjithmon në rritje .
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Të tre Service-Points , të cilat mbulojnë të gjithë Greqinë, janë të çertifikuara nga EKAPY dhe
nga intitucione europiane të autorizuara për Greqinë, kemi mbi 20 Labopratorë gjumi ne Greqi dhe në
shtetet që bashkëpunojmë , duke konfirmuar në këtë mënyrë besueshmërinë dhe përvojën tonë në këtë
fushë.
Të gjitha këto si me sipër , si dhe cilësia e produkteve dhe shërbimeve, furnizimet e shpejta,
mbështetja teknike dhe çmimet konkurruese, e kanë bërë MOBIAK një nga markat më të njohura .
MOBIAK ka arritur jo vetëm që të ketë një Rrjet Aktiv të Bashkëpunëtorëve në Greqi që tejkalon
800 kompani , por gjithashtu të eksportojë në mbarë botën në një Rrjet Ndërkombëtar të Shitjes në më
shumë se 70 vende.

FACTORY: AKROTIRI, CHANIA, P.C.: 73100, ΤEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260
CENTRAL EXHIBITION: 96-98 M. MPOTSARI str. P.C.: 73136, CHANIA, GREECE, ΤEL.: +30 28210 91561
ATHENS DISTRIBUTION CENTER: MAGOULA - ASPROPIRGOS, P.C.: 19300, ΤEL.: +30 210 4614006
N.GREECE DISTRIB. CENTER: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - THESSALONIKI, P.C.: 57009, ΤEL.: +30 2310 785668
CENT. & EAST CRETE DISTRIB. CENTER: P’ str. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE, P.C.: 71601, ΤEL.: +30 2810 333151
web: www.mobiak.gr | www.mobiakcare.gr | www.mobiakgas.gr
email: info@mobiak.gr

Përsa i përket produkteve për mbrojtjen nga zjarri , MOBIAK ka zbatuar një program të madh
investimesh prej 5,500,000 € në fabrikën kryesore të saj në Chania, e cila u përfundua në vitin 2006 dhe
përfshinte instalimin e një linje automatike për montimin e fikseve të zjarrit dhe ndërtimin e një ndërtese
të re 2500 m2 për zyrat dhe zgjerimin e hapsirës për magazinimin e lëndës së parë dhe të produkteve të
gatshëm (800m2).
Kapaciteti i linjës së re të prodhimit të fikseve të zjarrit tejkalon sasisnë e 200 copë/orë . Sensori me
ndjeshmëri të lartë i heliumit zbulon një rrjedhje të mundshme të gazit pronovues , për çdo fikse zjarri të
re ose të ri-testuar. MOBIAK prodhon dhe tregton mbi 1000 produkte të ndryshme.

Departamenti i prodhimit të gazeve të MOBIAK bashkëpunon me disa nga kompanitë më të
mëdha në botë. MOBIAK furnizohet me lëndët e para në formë të lëngët (Oksigjen, Dioksid karboni,
Azot, Argon), i mban ato në tanke kriogjene dhe realizon mbushjen e bombëlave me presion të lartë.
Siguron mundësinë e furnizimit me oksigjen të lëngët me çisternë private në të gjitha spitalet publike
dhe klinikat private në Kretë.
Në vitin 2006, u realizua një investim i rëndësishëm prej 1,000,000 € në sektorin e gazit. U instalua një
linjë moderne e mbushjes dhe ndërtesat e vjetra u rinovuan tërësisht (1000m2).
Suksesi i kompanisë bazohet në katër akse : Cilësi, Shumëllojshëri produktesh, Çmime Konkurruese
dhe Përgatitje të menjëhershme të porosive , të cilat kontribuan në zhvillimin e suksesshëm të
kompanisë dhe zgjerimin e aktivitetit të saj.

Në vitin 2018, MOBIAK investoi në blerjen e një trualli të ri , në të cilin do të ndërtohen objekte të reja me
qëllim të montohet një linjë e re automatike për montimin e fikseve të zjarrit , paketimin automatik të
produkteve dhe paletizimin e tyre në varësi të porosive. Tani ekziston mundësia e paketimit dhe paletizimin
sipas sasive.
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Gjithashtu do të ndërtohet një godinë e re 2.000 m2 e cila do të funksionoj si qender magazinimi dhe
shpërndarjeje. Do të ndërtohet qendër trainimi , iventesh dhe për seminare. Investimi vlerësohet në
7,000,000 € plus koston e blerjes së tokës.

Me personel më shumë se 140 të punësuar dhe teknologji moderne, MOBIAK mund të garantojë
cilësi të lartë të produkteve dhe shërbimeve , të cilat janë të çertifikuara nga Institute presicioze
ndërkombëtare : Në bazë të ISO9001:2015 nga institucioni ΑΒS Quality Evaluations për manaxhimin e
cilësisë , me ISO13485: 2012 nga ΕΚΑΠΤΥ për manaxhimin e cilësisë për produktete mjekësore , me
ISO14001:2015 nga TUV Rheinland për manaxhimin e mjedisit dhe nga OHSAS 18001:2008 nga ΕΒΕΤΑΜ
për manaxhimin e Shëndetit dhe sigururisë .
Përceç sa më sipër kompania është harmonizuar dhe me kërkesat e vendimit te ministrisë
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 për transportin e produkteve mjekësore dhe disponon aprovimin për kontrrollin
periodik të bombëlave në bazë të urdhëresës dhe udhëzimeve 2010/35/EU & 2008/68/EC dhe të
normativave ADR.
Rimbushja e bombëlave me oksigjen mjekësor , kryhet në baze të aporvimit nga ΕΟΦ.
Angazhimi i kompanisë me vizionin për cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të tij çoi në rritjen e shpejtë të
Departamentit të Mjekësisë të MOBIAK në Greqi dhe ka haritur të jetë një nga kompanitë europiane në rritje më
të shpejtë në këtë sektor.
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