ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο στόχος της εταιρίας Safe Sea®, είναι να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό, μια
ολοκληρωμένη λύση παρέχοντας υψηλής ποιότητας αντηλιακή προστασία,
ενυδάτωση του δέρματος και την πατενταρισμένη φόρμουλα που εμποδίζει τα
τσιμπήματα των μεδουσών.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ωκεανολόγοι και βιοτεχνολόγοι ίδρυσαν την εταιρία Safe Sea το 1995. Η
εκτεταμένη έρευνα και οι κλινικές δοκιμές, έφεραν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή
προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η προστασία από το τσίμπημα
των μεδουσών . Ως εκ τούτου, η εταιρία δεσμεύεται για την καινοτομία και την
ποιότητα σε όλη την γκάμα των προϊόντων της. Σήμερα, το αντηλιακό Safe Sea
διανέμεται σε περισσότερες από 15 χώρες.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1995 - Ίδρυση
Η Safe Sea ιδρύθηκε με στόχο να καταστήσει την παραλία ασφαλέστερη,
προστατεύοντας τους ανθρώπους από τους κινδύνους του ήλιου και των μέδουσες.
1997 - Πρώτη ευρεσιτεχνία
Η Safe Sea αποκτά το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον τύπο της με διπλή
προστασία.
1999 - Κλινικές δοκιμές
Οι κλινικές δοκιμές που διεξήχθησαν σε ένα σημαντικό ιατρικό κέντρο στην περιοχή
της Μεσογείου αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Safe Sea ενάντια στα
τσιμπήματα των μεδουσών.
2000 – Παρουσίαση του προϊόντος στις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Η Safe Sea ξεκινάει τις πωλήσεις και στις δύο χώρες, είναι το μόνο αντηλιακό στον
κόσμο που προστατεύει τόσο από τον ήλιο όσο και από τις μέδουσες.
2001 – Παρουσίαση του προϊόντος στην Ιαπωνία
Η Safe Sea ξεκινάει τις πωλήσεις στην Ιαπωνία και ξεκινά την ανάπτυξη νέων
αντηλιακών με SPF μεταξύ 15 και 50 ετών.

2002 - Νέες δοκιμές σε νοσοκομεία
Ο Στρατός των ΗΠΑ ενδιαφέρεται για τις κλινικές δοκιμές Safe Sea και
χρηματοδοτεί τις κλινικές δοκιμές στο Stanford Hospital (Καλιφόρνια), την Ιαπωνία
και τη Φλώριδα. Όλες οι δοκιμές έχουν θετικά αποτελέσματα.
2005 - Επιτυχημένες κλινικές δοκιμές του FDA
Οι δοκιμές που διεξάγονται σε ανοιχτό νερό από την FDA (Food and Drug
Administration) αποδεικνύουν περαιτέρω την προστασία της Safe Sea.
2007 - Αύξηση παραγωγικής ικανότητας
Το εργοστάσιο της Safe Sea παράγει περισσότερους από 100 τόνους αντιηλιακού
κάθε μήνα.
2008 - Ενίσχυση της παγκόσμιας επέκτασης
Η Safe Sea πωλείται σε περισσότερες από 15 χώρες και σε 4 ηπείρους, μεταξύ των
οποίων η Ασία, η Βόρεια Αμερική και η Νότια Αμερική.
2010- Η εταιρία"Seavenger" πουλάει Safe Sea
Η Safe Sea κλείνει μια συμφωνία διανομής με το Seavenger, μία εταιρία ειδικευμένη
στο ψαροντούφεκο και το surf.
2012 – Το Safe Sea είναι διαθέσιμο στην Τζαμάικα
Η Austrojam Ltd. ξεκινά τη διανομή της γκάμας προϊόντων της Safe Sea στην
Τζαμάικα.
2014 - Η Safe Sea φτάνει στην Ευρώπη
Η Safe Sea ολοκληρώνει την παγκόσμια επέκτασή της με την πώληση των προϊόντων
της αρχικά στην Ισπανία με την κυκλοφορία του Safe-Sea® στα ισπανικά φαρμακεία
και μετέπειτα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

