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Η Εταιρεία μας,
Η εταιρεία Orthostatical είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η
οποία ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από την Μαίρη και τον
Βασίλη Μιχαηλίδη μετά από προσωπικό βίωμα αναπηρίας και
δραστηριοποιείται στο χώρο των ορθοπεδικών ειδών και των
βοηθημάτων αποκατάστασης για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Βασικός σκοπός της εταιρείας, κατά την ίδρυσή της το 1990, ήταν
να καλύψει ένα μεγάλο κενό σε βασικά προϊόντα αποκατάστασης
στην ελληνική αγορά, προσφέροντας εξειδικευμένα βοηθήματα
αποκατάστασης για μια καθημερινή ανεξάρτητη διαβίωση.
Με την επίτευξη συνεργασιών με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες
του κλάδου η Orthostatical διαθέτει πλέον μια ευρεία και πλήρη
σειρά ορθοπεδικών ειδών και βοηθημάτων αποκατάστασης, τα
οποία ανταποκρίνονται τόσο στις εξατομικευμένες ανάγκες του
κάθε πελάτη, όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής
αποκατάστασης.
Σήμερα την διοίκηση της Orthostatical έχουν αναλάβει η
Αθανασία και η Νικολέττα Μιχαηλίδου και συνεχίζουν με τον
ίδιο ζήλο και πάθος το όραμα που γεννήθηκε 20 χρόνια πριν.
Η Orthostatical απασχολεί 12 άτομα προσωπικό και διαθέτει
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη
με κατάλληλα διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο (showroom),
τεχνικό τμήμα (service) για την επισκευή των προϊόντων και
γραφεία για την άρτια διοικητική εξυπηρέτηση των πελατών
της. Οι εγκαταστάσεις της τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και
στην Αθήνα είναι πλήρως εκσυγχρονισμένες και προσβάσιμες
για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Η Orthostatical διαθέτει 10
αυτοκίνητα, από τα οποία τα 8 είναι van διαμορφωμένα με ειδική
ράμπα, με τα οποία προσφέρεται δωρεάν επίδειξη στο χώρο
των πελατών της καθώς επίσης και δωρεάν service.
Στην Orthostatical θα βρείτε κάθε τύπο αναπηρικού αμαξιδίου,
ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα, γερανάκια και συστήματα
μεταφοράς ασθενών, ορθοστάτες, ποδήλατα ενεργοπαθητικής
άσκησης, είδη μπάνιου, κρεβάτια, συστήματα και λύσεις
για σκάλες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία βοηθημάτων
αποκατάστασης για την καθημερινή διαβίωση.
Βασικός στόχος και φιλοσοφία της Orthostatical είναι η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια ζωή με
ανεξαρτησία και σεβασμό. Η Orthostatical συνδυάζοντας την
ευαισθησία για τον άνθρωπο, με την τεχνογνωσία στα προϊόντα
αποκατάστασης, στοχεύει να προσφέρει το κατάλληλο είδος
αποκατάστασης προσεγγίζοντας κάθε περίπτωση ως ξεχωριστή
και μοναδική.
Με πλήρη επίγνωση της σημαντικότητας που έχει για τον κάθε
πελάτη της η άμεση εξυπηρέτηση σε επίπεδο παράδοσης
προϊόντος, αλλά και τεχνικής υποστήριξης, η Orthostatical
φροντίζει να διαθέτει πλήρη και ευρεία παρακαταθήκη προϊόντων
και ανταλλακτικών. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Orthostatical αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επισκευή όλων
των αναπηρικών αμαξιδίων και ειδών αποκατάστασης.
Η Orthostatical έχοντας ως κύριο στόχο την παροχή ποιοτικών
προϊόντων και υπηρεσιών με τελικό σκοπό την ικανοποίηση των
πελατών της, εγκατέστησε και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και
έχει πιστοποιηθεί από το 2005 με ISO 9001.
Η άρτια οργάνωση, η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών
που προσφέρει, αλλά κυρίως η αξιοπιστία της Orthostatical, την
κατατάσσουν σε μια σημαντική θέση στην αγορά προϊόντων
αποκατάστασης.

