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Made in Toruń - Ortopedio Sp. z o.o.

[1]
Internetowy sklep ortopedyczny ORTOPEDIO.PL został wyróżniony znakiem Made in
Toruń. Toruńska firma będąca częścią Grupy NEUCA, zajmuje się dystrybucją sprzętu
rehabilitacyjnego poprzez sieć ponad 1700 aptek w całej Polsce.
Platforma sprzedażowa, która skonsolidowała rynek producentów sprzętu rehabilitacyjnego została
doceniona przez kapitułę znaku Made in Toruń za najwyższą jakość świadczonych usług. Użytkownicy
Ortopedio.pl, poza zakupem produktów przez Internet, mogą skorzystać z darmowych porad on-line
fizjoterapeutów, zapoznać się z artykułami na blogu czy forum dotyczącym zdrowia. Centrum
Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje rozmowę z twórcami Ortopedio.pl Adamem i Tomaszem
Rudnickimi.

Przypomnijmy, że można ubiegać się o przyznanie znaku „Made in Toruń”. Należy wypełnić ankietę
rejestracyjną, która znajduje się poniżej i przesłać ją do Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, pisząc
na adres e-mail: kontakt@torun.direct [2], nr kontaktowy: (56) 611 89 30.
PLIK DO POBRANIA: Regulamin wspólnego znaku Made in Torun [3]
O prawo do używania logotypu mogą starać się firmy mające w swojej ofercie produkty lub usługi
odznaczające się najwyższą jakością. Regulamin znaku stanowi, że wnioskodawca musi spełniać dwa
z trzech kryteriów: produkt jest wytwarzany lub usługa jest świadczona na terenie Torunia,
pomysł/idea produktu lub usługi powstała w Toruniu, produkt lub usługa sprzedawana jest
przynajmniej na terenie miasta. Znaku nie można kupić, a prawo do posługiwania się nim, można
zdobyć wyłącznie poprzez decyzję Kapituły.
Ideą programu jest promocja lokalnych przedsiębiorstw, a także ich wspieranie w zakresie
marketingu. „Made in Toruń” to renoma potwierdzona niezależną oceną Kapituły Konkursowej i
zaufaniem konsumentów. Toruński znak to rekomendacja wzmacniająca zaufanie klientów i
wiarygodność firmy w relacjach biznesowych.
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fot. Toruńskie Centrum Wsparcia Biznesu
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