XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT
Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt được thành lập ngày 04 tháng 08 năm 2008. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Hưng Yên cấp, với mã số doanh nghiệp 0900289049.
Tên Công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LINH ĐẠT
Tên Công ty bằng Tiếng Anh: LINHDAT PHARMACEUTICO JONINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Km31 + 500, quốc lộ 5, thôn Trại, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại : 0221 627 9806 – 02212.474.142

Fax: 02213.744.082

Mã số thuế : 0900289049
Ngành nghề chính: Kinh doanh Dược phẩm, Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe, Mỹ phẩm, Thiết bị Y tế.
Tài khoản BIDV : 46610009.222.888 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hưng Yên.
Tài khoản Sacombank: 03.000.495.3068 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Hưng Yên.

1- Về cơ sở vật chất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt:
* Kho hàng: đạt tiêu chuẩn " GDP - GSP " do Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp.
* Phương tiện giao hàng: hiện nay Công ty có trên 25 xe giao hàng trên toàn quốc và giao hàng tới tận nhà thuốc, quầy
thuốc trên toàn quốc ( riêng chỉ có 8 tỉnh Tây Bắc thì Công ty chưa thể giao hàng trực tiếp được và hiện nay Công ty đang
thực hiện giao hàng 8 tỉnh Tây Bắc qua đường Bưu điện ). Các xe giao hàng luôn luôn tuân thủ theo đúng yêu cầu của bảo
quản thuốc trong suốt thời gian vận chuyển.

2- Về nhân sự, địa bàn hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt:
Khi thành lập Công ty Linh Đạt tổng chỉ có khoảng trên 10 nhân sự làm việc. Nhưng đến hiện nay tổng số nhân sự làm
việc trong Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt đã lên tới hơn 300 nhân sự. Địa bàn đang hoạt động kinh doanh là trên
toàn quốc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt luôn luôn xác định rõ rằng " Chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ dịch vụ
luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu ".

3- Sứ mệnh:
Công ty Linh Đạt muốn trở thành một Công ty có chất lượng dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp trong ngành Dược của đất
nước, luôn luôn nâng cao chất lượng phục vụ tới khách hàng.

4- Sự khẳng định của Công ty Linh Đạt:
* Hàng hóa có xuất xứ chuẩn xác, rõ ràng, và được sự cho phép của nhà nước. 100% hàng hóa đều có hóa đơn VAT để
chứng minh sự thật cho hàng hóa và quá trình hoạt động kinh doanh.
* Trong quá trình bảo quản, vận chuyển hàng hóa Công ty luôn luôn tuân thủ " GSP-GDP ".

5- Định hướng:
Không ngừng nghỉ phát triển về số lượng mặt hàng trên danh mục của Công ty, không ngừng nghỉ cho sự nâng cao chất
lượng phục vụ để không phụ " Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua ". Sự tin tưởng và ủng
hộ của khách hàng chính là động lực cho Công ty Linh Đạt hoàn thiện và phát triển trên con đường đất nước hội nhập
WTO.

