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Oregano4life

• Ευρύ φάσμα εφαρμογών ρίγανης [Αγγελική Ζαζάνη, φαρμακοποιός: Ρίγανη: 56+1

παθήσεις που θεραπεύει]

• Ιδέα ≡ επιχειρηματική ευκαιρία. Μετατροπή της ιδέας σε αποτέλεσμα έχοντας ως

στόχο τη δημιουργία παγκόσμια αναγνωρίσιμου brand.

• Έργο – φορέας Ελληνικότητας – με οικουμενικό προσανατολισμό
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• Aνάδειξη των ιδιοτήτων της ρίγανης, η οποία είναι γνωστή για τις θεραπευτικές

και φαρμακευτικές της ιδιότητες από την αρχαιότητα. Συγκεκριμένα η Ελληνική

ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum-heracleoticum), θεωρείται η καλύτερη

παγκοσμίως λόγω της πολύ υψηλής της περιεκτικότητας σε καρβακρόλη, που είναι

η κύρια δραστική της ουσία.

• Το αιθέριο έλαιο ρίγανης έχει πληθώρα ευεργετικών ιδιοτήτων οι οποίες

υποστηρίζονται από εκτενείς έρευνες και κλινικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη

θεραπευτική του δράση. Χαρακτηριστικά, πρόσφατη μελέτη ομάδας Ινδών

επιστημόνων, αποδεικνύει τη δράση της ρίγανης κατά του COVID-19 [Identification

of phytochemical inhibitors against main protease of COVID-19 using molecular modeling

approaches].
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• Επιχειρηματικότητα

Μετατροπή της ιδέας σε αποτέλεσμα έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός

παγκόσμια αναγνωρίσιμου brand.

Παραγωγή φυτικών προϊόντων, εκμεταλλευόμενοι τη φαρμακευτική δράση των

αρωματικών φυτών και βοτάνων της χώρας μας. Συνεργασία με Έλληνες

παραγωγούς πρώτων υλών βέλτιστης ποιότητας, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί μετά

από προσεκτική έρευνα της αγοράς.

• Καινοτομία & εξωστρέφεια

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση στην οικονομία της

«γνώσης» απαιτεί να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα στην καινοτομία, τη

συνεργατικότητα και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά

πλεονεκτήματα της χώρας μας με εξαγωγικό προσανατολισμό.
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• Χαρακτηριστικά προϊόντων Oregano4life: φυσικά προϊόντα με βάση το αιθέριο

έλαιο (100% απόσταξη ατμού) βιολογικά καλλιεργούμενης Ελληνικής ρίγανης

(Origanum vulgare spp.Hirtum)

• Αποστολή: Να προσφέρει προϊόντα που βασικό συστατικό είναι το πλέον

«Ελληνικό» ακόμη και εξ’ ονόματος βότανο [ρίγανη = όρος & γάνος]

• Όραμα: Να καθιερώσει το προϊόν σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχει ξεκινήσει με εξαγωγή

των προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο

• Αξίες: Να προβάλουμε εκτός Ελλάδος [εκτός «συστήματος» [Ελλάδα] – process

systems “engineering”] τις αξίες της Healthcode
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• Υπάρχοντα προϊόντα:

o Wild oregano oil 100% 10ml: αιθέριο έλαιο από φρέσκια ρίγανη βιολογικά

καλλιεργούμενη στην Ελλάδα

o Wild oregano oil 10% 30ml: αιθέριο έλαιο από φρέσκια ρίγανη βιολογικά

καλλιεργούμενη στην Ελλάδα σε βιολογικό ελαιόλαδο με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε

υδροξυτυροσόλη (15mg – 20mg ανά 20g ελαιολάδου)

o Wild oregano oil softgels 30 caps: εντεροδιαλυτές κάψουλες με 10% αιθέριο έλαιο

από φρέσκια ρίγανη βιολογικά καλλιεργούμενη στην Ελλάδα και βιολογικό ελαιόλαδο

με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε υδροξυτυροσόλη (15mg – 20mg ανά 20g ελαιολάδου)

o Fungor 10ml: Διάλυμα τοπικής εφαρμογής για τη φροντίδα και την υγιεινή των νυχιών

με αιθέριο έλαιο από φρέσκια ρίγανη βιολογικά καλλιεργούμενη στην Ελλάδα

• Υπό ανάπτυξη προϊόντα : 5 προϊόντα σε στάδιο ανάπτυξης / πιλοτικής παραγωγής

• Υπό σχεδιασμό προϊόντα : Περισσότερα από 50 προϊόντα στο στάδιο σχεδιασμού
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Healthcode & Oregano4life

• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ: Διαχείριση του ποιοτικότερου χαρτοφυλακίου προϊόντων

• ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ: Εδραίωση πλέον στην Ελληνική αγορά, με νέες εγκαταστάσεις και

πανελλήνια κάλυψη από την εταιρία, καθώς και κάλυψη των αγορών της Κύπρου και

Αλβανίας.

• ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΥΝΟΜΑΣΤΕ:

o Εξαγωγές των προϊόντων Oregano4life - εξωστρέφεια και καινοτομία με βάση τη

συνέργεια «φύσης & επιστήμης»

SAM: sell

assembly

manufacture

o Ενίσχυση στο εσωτερικό και εξαγωγές των υπαρχόντων προϊόντων της

Healthcode στις χώρες της ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική)
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Think global, act local vs Think local, act global

Μοντέλο υλοποίησης: Κεφαλαιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών /

αντιπροσώπων των εταιριών που η Healthcode αντιπροσωπεύει στην Ελληνική

αγορά, και το δίκτυο επαφών που κατά τα χρόνια δραστηριοποίησής της έχει

δομήσει.
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Σας ευχαριστώ!

Ερωτήσεις;


