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Firma O.S.D. Grupa Ecotech

jest spółką wyspecjalizowaną w projektowaniu i produkcji sprzętu przeznaczonego 

do zwalczania gryzoni.

Spółka została założona w celu świadczenia usług deratyzacji w roku 1983, a   
następnie została przekształcona w grupę produkcyjną w drodze nabycia przez 
aktualnego właściciela 50% udziałów w 2000 r. i pozostałych 50% w roku 2004.

Dziś spółka może się poszczycić różnymi opatentowanymi rozwiązaniami,        
znakami towarowymi zarejestrowanymi na poziomie międzynarodowym,           
stabilnym eksportem produktów na wszystkie kontynenty oraz gęstą siecią      
dystrybucji na terenie Włoch.



Od samego początku swojej działalności OSD angażuje się w poszukiwanie 
rozwiązań dla sektora zwalczania problematycznego ptactwa i na przestrzeni lat 
opracowała wiele linii produkcyjnych, między innymi markę Ecobirds która stała 
się punktem odniesienia dla sektora profesjonalnego.

Produkty marki Ecobirds  są eksportowane do 50 państw i obecnie reprezentują 
jedną z najbardziej kompletnych gam produktów dostępnych na rynku dla         
profesjonalnych instalatorów.



Dzięki stworzeniu 1° krajowej sieci profesjonalnych instalatorów Ecobirds 
rozwinęła się kompleksowa sieć pokrywająca 95% terytorium Włoch.

Ponad 80 włoskich firm korzysta z usług Ecobirds oferujących konsultacje, 
projektowanie i pomoc techniczną.

Strona internetowa przeznaczona dla specjalistów oraz ukierunkowana kampania 
marketingowa umożliwiają promowanie tej niszowej i silnie wyspecjalizowanej 
działalności, docierając do klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

www.ecobirds.net







Firma OSD Grupa Ecotech projektuje, rozwija i realizuje swoje modele we 

współpracy z i dla swoich klientów, bezustannie dążąc do zaoferowania             
najlepszego stosunku jakości i wydajności do ceny.

Zaawansowane usługi logistyczne gwarantują 
maksymalną elastyczność i szybki czas dostawy 

na terenie Europy.



Firma OSD Grupa Ecotech na przestrzeni lat wyspecjalizowała się we wszystkich 
sektorach powiązanych z Profesjonalnym Zwalczaniem Szkodników, rozwijając 
produkty specjalne, objęte patentami i opatrzone chronionymi znakami          
towarowymi.

Ecorodent jest specjalistyczną marką w dziedzinie projektowania i realizacji  
sprzętu do zwalczania gryzoni, na który składa się wiele modeli docenianych na 
międzynarodowych rynkach.



Firma OSD jest w pełni świadoma tego, że podnoszenie indywidualnych umiejętności 
pracowniczych jest koncepcją zasadniczą dla wzrostu przedsiębiorstwa.

W związku z tym od 2008 r. do dnia dzisiejszego, dzięki zróżnicowaniu nowych 
kompetencji i specjalistycznych kwalifikacji, ciągle poszerza się grupy badawcze, 
produkcyjne i handlowe.

2008: założenie HI-PRO-CHEM S.r.l.

2018: nabycie 100% własności FERBI S.r.l. przez spółkę HI-PRO-CHEM S.r.l.



HI-PRO-CHEM Srl   Campogalliano (MO)

FERBI Srl   Mosciano S. Angelo (TE)
  

Spółka Hi-pro-chem Srl działająca na terenie Włoch jest największym dystrybutorem 
innowacyjnych technologii przeznaczonych do zwalczania i monitorowania  
zwierząt inwazyjnych w sektorze żywnościowym.

FERBI, spółka w pełni kontrolowana przez Hi-pro-chem, jest przedsiębiorstwem 
chemicznym specjalizującym się w rozwijaniu i produkcji środków biobójczych i 
rodentycydów na rzecz podmiotów trzecich.



Firma OSD inwestuje część swoich zasobów ekonomicznych oraz zapasy energii 
na rzecz badań i wykorzystania zaawansowanych technologii w celu prowadzenia 
analiz, badań i procesów produkcyjnych, aby zrealizować obrany cel.

JAKOŚĆ



Współpraca, która zawiązała się pomiędzy spółkami grupy oraz partnerskie relacje  
z największymi producentami na świecie, międzynarodowymi przedsiębiorstwami 
zajmującymi się dystrybucją oraz ścisła współpraca z Instytucjami i Organami        
Ministerialnymi, stanowią najważniejsze wartości dodane firmy OSD.

Ciągły wzrost, który zapewniły strategiczne i handlowe wybory dokonane na przestrzeni 
lat, nakierowane bardziej na potrzeby klientów i sektora, niż na korzyść własną, 
prawiły że OSD stała się idealnym partnerem, ugruntowując jej obecność na rynku 
krajowym i międzynarodowym.

Odważne przeciwstawienie się tendencjom zaniżania jakości, które obserwowano w 
ostatnich latach, skonsolidowało pozycję spółek, które, idąc pod prąd, uwierzyły, i 
dalej mocno wierzą, w jakość produktu i w jakość świadczonych usług. Firma OSD 
od zawsze wyznaje filozofię szukania oszczędności, które nigdy nie prowadzi w zasadzkę 
ograniczania jakości, gdyż powoduje to zubożenie jakościowe całego rynku.



Mocne strony spółki OSD to ukierunkowanie na klienta

Wzgląd 
Powaga
Rzetelność
Punktualność
Kompetencja
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OSD Group S.r.l. 

Via Ponte alto 10

41011 Campogalliano (MO) 

Italia

Tel. +39 059526595

Fax +39 059527867

info@osdgroup.it

www.osdgroup.eu


