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➢ OCRAMclima е марка, която има за 
цел да завладее нови граници на 
технологията, развитието и 
производството на климатични 
камери , пригодени за всяка сграда, с 
гама, състояща се от 26 стандартни 
размерa.

➢ Дизайнът и съставът са 
оптимизирани за висока енергийна 
ефективност и качество на въздуха в 
помещенията, което позволява 
оптимизиране на разходите, 
свързани с процеса на обработка на 
въздуха.



➢ Vieira & Lopes, собственик на
марката OCRAMclima, има визията
да се превърне в организация, 
призната в световен мащаб като
синоним на персонализирани, 
всеобхватни и интелигентни
решения за пречистване на въздуха.



➢ Да комерсиализира пълна

гама от иновативни

продукти за пречистване

на въздуха, с високо

качество и ефективност

за чувствителните

пространства по

устойчив начин.



➢ Aнгажиментa за отговорност, 

иновации, гъвкавост и 

качество, са в челните редици 

на еволюцията на марката 

OCRAMclima .



➢ Функцията на

служители във

фирмата, е да подобрят

качеството на въздуха, 

чрез специални

машини.



Силни страни

- силно развита търговия

- добра технологична организация

- високо качество на продуктите

- добър имидж

Слаби страни

- увеличаване на пазарния дял

- икономическо състояние на държавата

Възможности

- запазване на пазарни позиции

- повишаване на класификацията и 

мотивиране на персонала

Заплахи

- конкуренцията

- намаляване на продажбите, в резултат

на икономическа криза

- липса на финансови средства

- загуба на пазарен дял



Pest анализ

➢ Политическа среда

- нивото на законност в държавата не е високо, и в 

сферата която работи предприятието няма корупция

➢ Икономическа среда

- състоянието на икономиката е стабилно

➢ Социокултурна среда

- населението има желание да купува, но няма средства

➢ Технологична среда

- нивото на технологиите е добре развито



➢ Продуктовата линия

OCRAMclima е разработена с 

чисто майсторство за прилагане

на иновативна технология в 

услуга на всеки проект, с 

всеобхватни и направени по

мярка решения.



➢ Устройствата на

OCRAMclima са

проектирани да постигнат

това ниво на съвършенство

с модули, които се

адаптират към различните

нужди на различни видове

инсталации.



Portugal

Loteamento do Feital Pavilhão Nº 44 

4700-152 Braga – Portugal

T. +351 253 283 370

F. +351 253 283 371

geral@ocram-clima.com

Denmark

Marielundvej 46B, 1 2730 Herlev

T. +45 911 08 932

geral@ocram-clima.com

France

2, Rue des Investisseurs 91560 Crosne –

Île de France

T. +33 (0)1 69 72 76 24

geral@ocram-clima.com

Mercosul

Ocram Brasil – Comercial

Av. Clemente Rosa, 707 – H 40

Vila Maringá – Jundiaí – SP

Cep.: 13.210-000

T. +55 11 9 4307-0314

amf@ocram-clima.com
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