Společnost Motagon uvádí GG4 lékařské konopí na český trh
Motagon, dceřiná společnost mezinárodní společnosti HEATON Group a.s., dodává pacientům v České republice GG4 (Gorilla Glue 4), lékařské konopí s vysokým obsahem THC.

Praha, Česká republika, 14. září 2021 – Motagon Cannabis („Motagon“), dceřiná společnost mezinárodní farmaceutické společnosti HEATON Group a.s. („Heaton“), po obdržení povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví úspěšně dodala konopí pro lékařské použití do České republiky.
Společnost Motagon dovezla sušené konopí s vysokým obsahem THC GG4 (Gorilla Glue 4). „Je to významná
událost pro společnost Motagon, HEATON Group i české pacienty, kteří trpí zdravotními problémy jako je
chronická bolest, poruchy spánku či úzkost“ řekl Jaromír Frič mladší, výkonný ředitel společnosti Heaton a
jednatel společnosti Motagon.
„Díky stávajícímu zázemí společnosti Heaton, zkušenému týmu farmaceutických reprezentantů a mezinárodní distribuční infrastruktuře, začínáme realizovat náš plán doručování inovativních produktů na bázi kanabinoidů pacientům, kteří je nejvíce potřebují“ dodal Jaromír Frič ml. Heaton založil Jaromírův otec v roce
2002. Společnost prodává léčivé přípravky ve více než 20 zemích světa.
Evropa je pro lékařské konopí jedinečným místem s nesmírným potenciálem. Velkou výhodu mají společnosti, které mají provozní zkušenosti s evropskými farmaceutickými a regulačními procesy na národní úrovni.
„Konopí pro léčebné použití, se stále rozšiřujícím se „evidence base“, se stává významným hráčem na farmaceutickém trhu. V Evropě prodej konopných výrobků s obsahem THC vyžaduje komplexní znalosti farmaceutického trhu a s ním spojených specifik z oblasti registrací, logistiky a celkově nakládání s narkotiky“ řekl Jan
Mehner, nový generální ředitel společnosti Motagon. „Motagon má infrastrukturu i farmaceutické znalosti
k dodávkám a propagaci inovativních, účinných produktů z konopí po celé EU.“
Výběr produktů společnosti Motagon je částečně řízen technologií umělé inteligence (AI), která využívá rozsáhlé datové soubory hodnocení pacientů v reálném světě a vyhodnocuje poznatky o účinnosti jednotlivých
kmenů konopí. „Spolupracujeme se společností KOMAND Consulting, kdy používáme jejich technologii AI,
SALIENT iQ, abychom získali hlubší znalosti o účincích více než 3000 kmenů konopí na lékařské indikace“ říká
Jan Mehner. Vědecký výzkum konopí je stále v plenkách, SALIENT iQ pomáhá zaplnit mezery ve znalostech
efektivnějším a komplexnějším způsobem než konkurence. „Naším cílem je pomoci společnosti Motagon
přenést znalosti a produkty ze Severní Ameriky na evropský trh“ říká Nasos Makriviannis, zakladatel a ředitel
společnosti KOMAND Consulting se sídlem v Torontu.

O společnosti Motagon
Motagon, se zaměřením na konopné produkty s obsahem THC, je dceřinou společností mezinárodní české
farmaceutické společnosti HEATON Group se společníky Jelindou (Německo) a KOMAND Consulting (Kanada). Výhody Motagonu jsou založeny na třech aspektech:

-

Odborná znalost severoamerického konopí prostřednictvím společnosti KOMAND Consulting v Torontu.
Rozvoj zdravotnických podniků v celé EU na špičkové úrovni prostřednictvím Jelinda v Hamburku.
Zajištění mezinárodní prodejní a marketingové kapacity v oblasti léčiv prostřednictvím společnosti
Heaton v Praze a prostřednictvím dceřiných společností v několika členských státech EU.

Společně s týmem v Severní Americe přináší Motagon na evropský kontinent špičkové produkty a odborné
znalosti z USA a Kanady, dvou nejrozvinutějších trhů s konopím na světě. Motagon využívá vlastní technologie umělé inteligence ke zpracování velkého množství reálných dat od stávajících pacientů, která pomáhají
lékařům nastavit optimální léčbu pro budoucí pacienty, a tím zlepšit i kvalitu jejich života.

Pro více informací navštivte: www.motagon.eu

V případě dotazů nás kontaktujte na info@motagon.eu nebo navštivte www.motagon.eu.

