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Dibināšanas gads: 1944

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

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

2017 2018 2019 2020 2021

2890006 3716444 4011808 4769847 4833228

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 40 44 46 51 55

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi

Ieguldījumi R&D

Krūzes iela 21, Rīga

www.lori.lv

Dati nav pieejami

1.Baltkrievija  

2.Igaunija  

3.Krievija  

4.Lietuva  

5.Polija  

Dati nav pieejami
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LORI RKF SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Mūsu mērķis ir nodrošināt vislabāko kvalitāti mūsu klientiem ar radošu pieeju parfimērijai, rūpīgu zinātniski-
pētniecisku darbu, stingri ievērojot kvalitātes kontroles metodikas un pievēršot īpašu uzmanību mārketinga
pieredzei smaržvielu nozarē. Mēs uzskatām, ka mūsu darbs ir paveikts pienācīgā veidā tikai tad, ja tā rezultātā mūsu
klienti iegūst komerciāli izdevīgu produktu. Šim nolūkam visas mūsu izstrādātās smaržvielas tiek pārbaudītas – to
savietojamība un stabilitāte dažādu produktu modeļos, un tikai pēc tam mēs iekļaujam tās mūsu klāstā. Nozīmīgu
lomu ieņem individuāla pieeja katra klienta vajadzībām. Gadījumā, ja mums ir pieejama jūsu nearomatizēta produkta
bāze, mēs veicam atbilstošas pārbaudes tieši uz šī produkta pamata, un kopā ar jums novērtējam gatavās-
aromatizētās produkcijas paraugus, kas sniedz jums iespēju izdarīt vispiemērotāko izvēli.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:2015.

Produkti

Smaržvielas Mēs izstrādājam un ražojam smaržvielas higiēnas līdzekļiem, sadzīves ķīmijai un auto kopšanai jau no 1980.gada. Mūsu izstrādāto smaržvielu skaits
sasniedz vairāk par 9000 smaržvielu dažādiem produktiem un nolūkiem.

Ēteriskās eļļas Vairāk par 20 gadiem mēs izmantojam ēteriskās eļļas ražošanā, rūpīgi atlasot piegādātājus, lai nodrošinātu vislabāko kvalitāti. Reaģējot uz palielinātu
interesi ēteriskām eļļām un to maisījumiem, sākot ar 2016.gadu tās tika iekļautas mūsu piedāvāto produktu klāstā.
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