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Thông cáo báo chí 

Gothenburg, Sweden on November 29, 2021 

 
Getinge nâng cao sự hiện diện tại Việt Nam 

Getinge đã hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hơn 40 năm qua các nhà phân phối. Nay nhà 

sản xuất thiết bị y tế toàn cầu quyết định đặt chân chính thức với việc thành lập doanh 

nghiệp, Getinge Vietnam. 

“Việt Nam là một thị trường đang phát triển, nơi chúng tôi nhận thấy có nhiều triển vọng cần tiếp 

tục tăng cường sự hiện diện của nhà sản xuất” ông Philippe Rocher, Chủ tịch Getinge Nam Á – 

Thái Bình Dương cho biết. “Với việc thành lập một doanh nghiệp đại diện chính thức, chúng tôi xây 

dựng nền tảng vững chắc cho việc phục vụ khách hàng ngày càng mở rộng, cung cấp tốt hơn các 

giải pháp y khoa và dịch vụ kỹ thuật trong dài hạn.” 

Getinge hiện đang cung cấp các sản phẩm và giải pháp cho cả các bệnh viện và các cơ sở nghiên 

cứu khoa học đời sống (Life Science). Dải sản phẩm bao gồm các sản phẩm cho hồi sức, phòng 

mổ, tim mạch, chống nhiễm khuẩn trong các bệnh viện, cho sản xuất dược phẩm, phòng thí 

nghiệm nghiên cứu trong ngành khoa học đời sống. Getinge có hệ thống nhà phân phối tại Việt 

Nam và tiếp tục cộng tác chặt chẽ. 

Với kế hoạch mở rộng này, Getinge tìm những nhân sự mới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đặc 

biệt quan tâm đến ứng dụng lâm sàng và dịch vụ kỹ thuật. Ông Hoàng Công Nam vừa được bổ 

nhiệm vào chức vụ Giám đốc Quốc gia của Công ty Getinge Vietnam.  

Ông Nam có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị y tế Việt Nam. 

Trong cương vị mới, ông Nam sẽ quản lý toàn bộ hoạt động của Getinge Vietnam để hỗ trợ tốt 

hơn công tác kỹ thuật, kinh doanh, marketing, nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

“Tôi đã làm việc nhiều năm với Getinge ở vai trò nhà phân phối và nay tôi rất hào hứng đảm nhiệm 

vị trí mới này”, ông Nam phát biểu. “Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác kinh 

doanh để đạt được và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao 

và dịch vụ giá trị gia tăng theo phương thức hiệu quả nhất.” 

Getinge Vietnam cam kết hoạt động với những tiêu chuẩn cao nhất, tôn trọng các yêu cầu về luật 

pháp, sự tuân thủ và chất lượng. 

Để biết thêm thông tin về Getinge, vui lòng tham khảo tại www.getinge.com 

http://www.getinge.com/
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Phụ trách truyền thông: 

Ông Wai Leong Lau, Trưởng Truyền thông Marketing, Nam Á – Thái Bình Dương 

Mobile: +65 8339 6652 

E-mail: waileong.lau@getinge.com 

 

Về Getinge 

Với niềm tin vững chắc rằng cá nhân và cộng đồng có quyền hưởng sự chăm sóc tốt nhất, Getinge mang đến cho các 

bệnh viện và các cơ sở khoa học đời sống những sản phẩm và giải pháp nhằm nâng cao kết quả điều trị và tối ưu tiến trình 

công việc, phục vụ cho ngành hồi sức, tim mạch, phẫu thuật, chống nhiễm khuẩn và khoa học đời sống. Getinge có hơn 

10.000 nhân viên trên thế giới và sản phẩm được cung ứng cho hơn 135 quốc gia. 
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