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Thermo Fisher Scientific Inc. évi 17 milliárd dollár bevétellel és több
mint 50 000 alkalmazottal a világ vezető vállalata a tudomány
szolgálatában. Küldetésünk, hogy lehetőséget teremtsünk ügyfeleink
számára a Világ egészségesebbé, tisztábbá és biztoságosabbá
tételéhez. Segítünk ügyfeleinknek az élettudományi kutatásaik
felgyorsításában, complex analitikai feladataik megoldásában,
diagnosztikai eljárások fejlesztésében és a laboratóriumi munka
hatékonyságának növelésében. Prémium márkáink a Thermo
ScientificTM, Applied BiosystemsTM, InvitrogenTM, Fisher ScientificTM
és a Unity Lab ServicesTM kínálatában egyedülállóan társul az
innovativ technológia, egyszerű vasárlás és az átfogó
terméktámogatás.
A Life Technologies Magyarország Kft a Thermo Fisher Scientific
leányvállalata, mely a vállalat élettudományi üzleti csoportjába
tartozó termékeket képviseli. A teljes munkafolyamatokat lefedő
megoldásaink a sejtkultúra, protein és sejt analízis területén magába
foglalja az őssejtkutatást, mikroszkópiát, az áramlási citometriát,
olyan jólismert márkanevek alatt, mint a GibcoTM, a Molecular
ProbesTM vagy a PierceTM.
A válalat a molekuláris biológia területén teljeskörű megoldásokat
kínál, beleértve fogyóeszközöket, reagenseket és laboratóriumi
berendezéseket a szintetikus biológia, genom-mérnökség területétől
kezdve a PCR/qPCR technológián át a Sanger és az újgenerációs
szekvenálás alkalmazásokig, melyben vezető márkáink az Applied
BiosystemsTM, InvitrogenTM, Thermo ScientificTM, Ion TorrentTM.
Az akadémiai kutatásokon túlmenően, termékeinket és vállalati
competenciáinkat a biofarma gyártásban, a transzlációs medicinában
a személy azonosításban, illetve az állategészségügyben széleskörűen
alkalmazzák. A termékek kizárólag kutatási célra használhatók, mely
alól kivételt képeznek azok az esetek, ahol egyéb célú felhasználás a
termékek dokumentációján fel van tüntetve.
A fent említett termékek az alábbi honlapon tekinthetők meg:
https://www.thermofisher.com/hu/en/home/life-science.html
A Life Technologies Magyarország Kft 2002 óta a Magyar
Biotechnológiai Szövetség társult tagja. Válalatunk nemzetközi matrix
szervezete tagjaként magasszintű konzultatív értékesítői, technikai
terméktámogatási és képzési tevékenységével, műszaki szerviz
szolgáltatásaival, továbbá „in- és out-licensing” lehetőségeivel áll a
magyarországi élattudományi piac szereplői rendelkezésére.
Vállalatunk a hazai Ügyfelek kiszolgálásán túlmenően
Ügyfélszolgálati Központként is tevékenykedik, több, mint tizenöt
országban támogatva a kereskedelmi tevékenységet, így egyebek
mellett Franciaországban, Németországban, Svájcban, Ausztriában és
a Visegrádi Négyek területén.

