
Empresa adicada á venda, distribución e comercialización de 
material científico para laboratorios de ámbito sanitario, 
industrial, docente e investigador.

Comercial Hospitalaria Grupo 3 traballa para aportar as solucións 
que cubran todas as necesidades que a día de hoxe pode ter un 
laboratorio, a través dun asesoramento especializado.  

A empresa, que conta cunhas moderas instalacións no parque 
empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, acumula unha 
traxectoria de 25 anos, froito do esforzo de todo o seu persoal.
 

// Descrición da empresa

“O noso sector esixe unha mellora constante e este servizo abriunos 
o camiño para avanzar e obter unha maior vantaxe competitiviva”

Luis Outeiriño Fernández. Xefe de Vendas e Proxectos  de Grupo-3. 

// Sector
Industrial

// Localización
Nigrán

// Ano de constitución
1993

// Nº empregados
16

Luis Outeiriño Fernández 
Xefe de Vendas e Proxectos 
Grupo-3. Comercial Hospitalaria

Nun primeiro momento, analizouse o punto de 
partida para poder identificar os puntos fortes e 
aqueles máis débiles. 

Posteriormente, establecéronse unha serie de accións 
para mellorar e consolidar os seus procesos actuais. 

// Descrición do proxecto

SERVIZO

Relanzamento comercial  



As melloras realizadas permitíronlle á empresa ser 
máis competitiva e adaptarse a un sector que require 
altas doses de innovación e modernización.

O servizo Re-acciona proporcionoulles diferentes 
solucións para mellorar os procesos dun xeito áxil e de 
fácil implementación.

Grazas á colaboración da administración, conseguiron 
adaptarse ás necesidades de mercado e dos seus 
clientes. Ademais avanzaron na optimización dos 
procesos. 

// O resultado “Re-acciona deunos 
ferramentas para mellorar a 
modernización e optimizar 

os procesos” 

 Luis Outeriño Fernández. 
Xefe de Vendas e Proxectos de 

CH Grupo 3

// Vídeo

// Web
http://www.chgrupo3.com

Programa para a mellora da competitividade das pemes galegas posto en marcha polo Igape e que 
conta coa cofinanciación da Unión Europea a través do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Re-acciona

Ver video

Aumentar as vendas da túa 
empresa está nas túas mans 


