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ANGELINI PHARMA 

Angelini Pharma, Angelini Industries’in bir parçası olan uluslararası bir ilaç şirketidir. Şirket, dünya 
çapında oldukça başarılı kendi kendine tedavi ilaçları ile ağrı, Nadir Hastalıklar ve Tüketici Sağlığı dahil 
Merkezi Sinir Sistemi (CNS) ve Akıl Sağlığı alanlarında güçlü bir odak ile sağlık çözümlerini araştırmakta, 
geliştirmekte ve pazara sunmaktadır. 

20. yüzyılın başında İtalya'da kurulan Angelini Pharma, 3.000'den fazla çalışanı ile 25 ülkede doğrudan 
faaliyet göstermektedir. Ürünleri, önde gelen uluslararası ilaç gruplarıyla stratejik ortaklıklar yoluyla bile 
70'den fazla ülkede pazarlanmaktadır. 

Angelini, dünya standartlarında üretim tesislerine ve birçok sektörde önemli bileşiklerin ve önde gelen 
ilaçların uluslararası pazarlama faaliyetlerine ek olarak kapsamlı ve iyi tanınan Araştırma ve Geliştirme 
programlarına sahip tam entegre bir şirkettir. 

Yıllar içinde, Angelini Pharma'daki Araştırma ve Geliştirme ekipleri, trazodon ve benzidamin gibi birçok 
önemli molekülü tanımlamıştır ve şu anda pediatrik popülasyon için yeni tedavilerin araştırılması 
sürecinde yer almaktadır. 

Angelini Pharma'daki araştırma, tanınmış akademik kurumlar ve küresel öneme sahip merkezler ile kamu-
özel ortaklıklarını benimsemektedir. Hem Bilimsel Ağ hem de Ortaklıklar, yenilik yaratmada önemli bir role 
sahiptir. 

Angelini'nin Ancona (Bitmiş Ürünler), Aprilia (Hammaddeler) ve Casella'daki (Amuchina markalı ürünler) üretim 
tesisleri, yenilenebilir kaynakların kullanımı ve entegrasyonu sayesinde teknolojiler, endüstri standartları ve 
çevre koruması konularında ön sıralarda yerini almaktadır. 
İspanya, Barselona'da şirket, Pastillas Juanola gibi gıda takviyeleri üretmektedir. Mart 2020'de Angelini 
Pharma, ThermaCare Heatwrap'in küresel tedarikçisi olan Albany'deki (Georgia) üretim tesisini satın aldı. 

Angelini Pharma'nın İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, 
Almanya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Fransa, İngiltere, İsveç, Hollanda, İsviçre, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Norveç, İzlanda, Rusya ve ABDde ofisleri bulunmaktadır. Uluslararası şirketlerle kurulan 
stratejik ortaklıklar, şirketin faaliyet gösterdiği coğrafi alanları tamamlar ve kapsamını genişletir. 
 
Angelini Pharma, uluslararası stratejileri doğrultusunda, hem hedefe yönelik satın almalar hem de 
mevcut yapıların iyileştirilmesi ile yüksek büyüme potansiyeline sahip ülkelerde kalkınma yollarını teşvik 
etmiştir. Ayrıca, küresel bir ayak izine sahip önde gelen ilaç gruplarıyla önemli stratejik ortaklıklar 
kurulması, Angelini Pharma ürünlerinin dünya çapında dağıtımına olanak tanımaktadır. 
 
Birkaçını saymak gerekirse, bunlar arasında Trittico® (trazodon, antidepresan), Latuda® (lurasidon 
hidroklorür, antipsikotik), Tantum® (benzidamin, anti-inflamatuar), Aulin® (nimesulid, antiinflamatuar 
analjezik), Vellofent® (fentanil, analjezik) ve Xydalba® (dalbavancin) bulunur. 

Son 10 yılda İtalya dışındaki satışların yüzdesi sürekli artmış ve bugün toplam ilaç satışlarının yaklaşık 
%50'sine ulaşmıştır. 



 

 
 
 

 

 
 

  

 

• > 1 milyar Euro bildirilmiş ciro (2020) 

• 3.000 çalışan 

• Ürünlerin pazarlandığı 70’ten fazla ülke 

• Sahada doğrudan bulunduğu 25 ülke  

• 40’tan fazla iş ortaklıkları 

• Dünya genelinde 5 üretim tesisi 

BİR BAKIŞTA ANGELINI PHARMA 


