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MRW lança a solução Clinic dirigida ao setor da Saúde e Farmacêutico
Com uma experiência de 30 anos neste setor, a empresa lança uma nova solução para o
transporte de aparelhos cirúrgicos, ortopédicos, entre outros, baseado numa operativa interna
com eficazes sistemas de segurança, proteção de rotas e plataformas

(Lisboa, 16 de janeiro de 2012) – A MRW, líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas
encomendas, acaba de lançar a solução MRW Clinic, um serviço de entregas urgentes dirigido aos setores
da saúde e farmacêutico. A MRW conta já com uma experiência de 30 anos neste setor, garantindo com
máxima fiabilidade uma entrega rápida e de qualidade para o transporte de aparelhos cirúrgicos, ortopédicos,
entre outros. A operativa interna da MRW baseia-se em eficazes sistemas de segurança e proteção das suas
rotas e plataformas com uma tecnologia de última geração aplicada ao seguimento de envios. É também
aplicada uma etiqueta distinta MRW Clinic que garante a maior atenção na gestão dos seus envios.
“O MRW CLINIC oferece inúmeras vantagens para o negócio de variadas empresas que dependem de um
serviço da mais alta qualidade e fidelidade. E por estarmos a falar do setor da Saúde, os nossos 30 anos de
experiência em transportes urgentes de vários artigos, entre eles aparelhos cirúrgicos e ortopédicos, mostram
o nosso compromisso e responsabilidade para com este ramo, apostando em normas operativas, tecnologia de
última geração aplicada ao seguimento de envios, aconselhamento personalizado e tarifas competitivas”,
adianta Jorge Reis, diretor comercial da MRW Portugal.

As mais de 600 Lojas da MRW posicionam a empresa como a maior rede privada de transporte urgente na
Península Ibérica, permitindo estar cada dia mais próxima dos seus clientes. A empresa apresenta um
portfólio de Serviços Urgentes muito especializados, com sistematização de recolhas diárias com entregas
em dias fixos e horários agendados, agilizando assim o trabalho e poupando tempo aos utilizadores, bastando
para isso consultar a loja MRW da zona.
A experiência de 30 anos da MRW no transporte urgente no setor da Saúde permite à empresa atuar com base
numa operativa interna com eficazes sistemas de segurança e proteção nas suas rotas e plataformas. A
colocação de uma etiqueta distinta MRW Clinic garante a maior atenção na gestão manual dos envios, visto
que os artigos a transportar pautam pela necessidade de uma maior segurança e agilidade. Assim, a
empresa também aposta numa tecnologia de última geração aplicada ao seguimento destes envios. E para estar
mais perto dos seus clientes e parceiros, a MRW também oferece aconselhamento personalizado para as suas
necessidades de embalagem, assim como tarifas competitivas e adaptadas às necessidades de cada cliente.
Dispomos de uma rede com uma grande capilaridade no mercado e oferecemos as melhores condições
de segurança, a máxima garantia e a possibilidade de efetuar entregas em horários específicos segundo
as suas necessidades, com tarifas competitivas adaptadas a cada Cliente.
A solução MRW Clinic é direcionada essencialmente a laboratórios, tendo sido desenhada para todas as
empresas dos Setores da Saúde e Farmacêutico que necessitem de transportar de forma urgente material
específico. O MRW Clinic é uma solução rápida e de qualidade para o transporte de aparelhos cirúrgicos,
ortopédicos, amostras clínicas, entre outros materiais e instrumentos, oferecendo a máxima garantia no
transporte com as melhores condições de segurança, algo indispensável nestas áreas.
Para mais informações sobre o serviço MRW Clinic contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da MRW através
do 707 236 333, ou visite a página oficial em www.mrw.pt.
Sobre a MRW
Criada em 1977, a líder ibérica no transporte urgente de documentos e pequenas encomendas está presente em
Portugal há 18 anos e a sua bandeira assenta na qualidade do serviço. A MRW é Master Franchising com um
total em território nacional de 48 Lojas, sendo o seu objetivo alargar o leque de franchisados com boa cultura
comercial e vasto know-how.
Com um portfolio de serviços que se adapta a todas as necessidades dos seus clientes, o seu serviço de entregas
funciona de Norte a Sul de Portugal com uma extensa frota de 250 viaturas.
Desde 1977, que a MRW tem desenvolvido e criado a partir da sua atividade principal, o transporte urgente de
mercadorias, novas modalidades e serviços para satisfazer as necessidades dos seus clientes, contando para
isso com o apoio dos seus franchisados. Atualmente, além de poder utilizar as diferentes modalidades horárias
para o envio de encomendas, o cliente pode pedir uma compra noutra cidade ou pedir uma recolha no Sábado
para entregar na Segunda-feira. Facilidades que enaltecem a qualidade do serviço prestado pela MWR. A
colaboração com instituições sem fins lucrativos, com mais de um por cento da faturação destinada à
Responsabilidade Social, é uma das áreas da empresa com grande valor. Hoje, as mais de 1300 Lojas
distribuídas em Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar e Venezuela, conformam um grupo humano que supera
as 13 mil pessoas, totalmente à disposição dos nossos Clientes.

