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Dist ribut or

ISO 9001

Company act ivit y:
Company descript ion:
No mercado desde 1992, a Genese mantém a tradição do bom atendimento ao cliente em todas as etapas de venda. A
empresa foi pioneira em distribuir no Brasil, produtos com a tecnologia Radioimunoensaio e hoje, se consolida como
importadora e distribuidora de produtos para a área da saúde, pesquisa científica e análise industrial, com uma gama de
mais 1.000 produtos vendidos para todo o país.
Certificada pela ISO 9001/08 e pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação, versão Armazenagem e Distribuição, a
Genese oferece a seus clientes a aquisição de produtos de qualidade.
LOGÍSTICA
Possui uma completa estrutura logística para o armazenamento e transporte de produtos, incluindo o controle da
cadeia de frio.
MISSÃO
Oferecer ao mercado de diagnóstico, pesquisa e indústria, produtos inovadores com qualidade assegurada por rígidos
controles internacionais, contribuindo com a vanguarda científica visando a excelência do diagnóstico in vitro.
VALORES
Respeitar e contribuir para a construção de parcerias de sucesso com nossos clientes e fornecedores.
Incentivar o aperfeiçoamento contínuo dos colaboradores, transmitindo-lhes um espírito de trabalho voltado para as
metas profissionais e pessoais.
UMA EMPRESA DE PARCEIROS
Uma sólida parceria com companhias internacionais permite que nossos produtos sejam acompanhados de alta
tecnologia, para excelência dos resultados, além de possuir qualidade assegurada por rígidos padrões de controle.
Certificação ISO 9001/08
Por atender às exigências da norma internacional de qualidade, a empresa Genese, em outubro de 2005, conquistou a
certificação ISO 9001, motivo que nos leva sempre a estar em constante processo de melhoria e assim, a sermos
certificados com a atualização do ISO 9001/08.
Em busca da satisfação de nossos clientes, aperfeiçoamos continuamente nosso sistema de qualidade envolvendo
todos os colaboradores da Empresa para a prevenção de não-conformidades. Conseguimos assim, comprovar a
excelência de nosso serviço e ser reconhecida por isto.
Além de ser certificada pela ANVISA em Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem, o que garante a manutenção
dos requisitos adequados às exigências do setor.
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Address: Rua Diogo Vaz, 291
Postalcode: 01527-020
City: São Paulo
Country: Brazil
Phone nr. +55 11 3341-6987
Fax nr. +55 11 3207-2246
Act ive in region:
South America
World wide subsidiaries:

Post al address:

Cont act person:

Address: Rua Diogo Vaz, 291
Postalcode: 01527-020
City: São Paulo
Country: Brazil

Contact person:
E-mail: genese@gen.com.br
Website: www.gendiag.com.br [3 ]

Rat ing:

[1]

Distributor
Source URL: http://www.antibodychain.com/content/genese
Links:
[1] http://www.antibodychain.com/javascript:history.go(-1)
[2] mailto:genese@gen.com.br
[3] http://www.gendiag.com.br

2

