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Dibināšanas gads: 2009

NACE klasifikators: 46.69

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

466389 703223 347574 340702 654805

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 6 6 6 5 7

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi

Ieguldījumi R&D

Grebenščikova iela 1, Rīga

biocon.lv/

Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Dati nav pieejami

1.Gruzija  

2.Igaunija  

3.Krievija  

4.Lietuva  

Dati nav pieejami
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BIOCON SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Uzņēmums Biocon piegādā laboratoriju iekārtas un konsultē klientus par jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām šajā
jomā, kā arī veic medicīniskos laboratorijas izmeklējumus. Biocon piedāvā pakalpojumus gan tieši pacientiem, gan arī
medicīnas iestādēm. Laboratorija padziļināti specializējas atsevišķās jomās, piemēram, veic plaša spektra alergēnu
noteikšanas testus, molekulārās analīzes, kā arī spēj nodrošināt testu izpildi pēc individuāla pasūtījuma. Ņemot vērā
zinātniskos sasniegumus, kas ļauj padziļināti pētīt un analizēt dažādu saslimšanu attīstību, varam veikt attiecīgus
testus un nodrošinām rezultātu analīzi sadarbībā ar speciālistiem Latvijā vai mūsu partneriem ārvalstīs.

Biocon laboratorija sadarbojas ar dažādu medicīnas virzienu speciālistiem jomās, kur saslimšanu diagnostiku var
veikt precīzāk un ātrāk. Idejas jauna veida izmeklējumiem Biocon speciālisti smeļas dažādos starptautiskajos
kongresos un konferencēs un no laboratoriju iekārtu piegādātājiem, kuri daudz laika un līdzekļu iegulda inovācijā,
jaunu analīžu izstrādē.

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde saglabājas kā viens no Biocon biznesa virzieniem. Plaši kontakti ar
aprīkojuma izstrādātājiem un ražotājiem ļauj Biocon būt informētiem par jaunākajiem sasniegumiem šajā jomā un
piedāvāt tos pacientiem, medicīnas un zinātnes iestādēm Latvijā.

Produkti

Laboratorijas iekārtas un
aprīkojums

Uzņēmums Biocon piegādā laboratoriju iekārtas un konsultē klientus par jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām šajā jomā, kā arī veic medicīniskos
laboratorijas izmeklējumus.
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