O próximo capítulo da Neogen®
Na Neogen®, proteger o suprimento de alimentos do mundo é parte vital de nossa missão e visão, e por isso, temos o prazer de
anunciar que a Neogen concluiu a transação com a 3M Food Safety. Juntos, estamos criando um líder global inovador em segurança
alimentar que se baseia ainda mais em nossa já consolidadda plataforma.
Como uma empresa combinada, a Neogen Food Safety agora têm uma presença geográfica maior, uma oferta de produtos ainda
mais inovadora, maiores recursos de transferência e análise de dados e maior flexibilidade financeira para capitalizar tendências
robustas de crescimento em sustentabilidade, segurança alimentar e integridade da cadeia de suprimentos.
A conclusão desta transação marca um novo e empolgante capítulo para a Neogen, à medida que capitalizamos a crescente
demanda do setor para nos tornarmos um líder inovador em segurança alimentar.
Juntos como uma única empresa, a Neogen terá agora uma oferta de produtos de segurança alimentar significativamente
ampliada, particularmente nas áreas de teste de indicadores e detecção de patógenos, que complementa as linhas de produtos
de microbiologia existentes da Neogen. A Neogen também poderá oferecer aos clientes Food Safety seus serviços de segurança
animal e genômica, permitindo testes de DNA inovadores - uma nova oferta para os clientes Food Safety. Esta linha de produtos
ampliada aumenta as soluções que a Neogen pode oferecer para ajudar os clientes a proteger o suprimento mundial de
alimentos do campo à mesa.
Essas ofertas de produtos complementares combinadas com a abordagem analítica orientada por dados da Neogen apresentam
uma solução atraente para clientes que procuram um parceiro inovador para aumentar a eficiência e melhorar os protocolos de
segurança alimentar.
Estamos ansiosos por este novo capítulo empolgante da nossa jornada para a nova era da segurança alimentar. Se você tiver
dúvidas adicionais sobre a transação, a transição e como isso afetará você, entre em contato com seu representante de vendas
da Neogen Food Safety para obter assistência adicional.
Comunicado de imprensa
https://info.neogen.com/3m-press-release
Catálogo de Produtos 3M
https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/
Nossa missão
https://www.neogen.com/about/our-mission/
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Perguntas frequentes
Qual é o status da combinação da Neogen com o negócio de segurança alimentar da 3M?
• A 3M concluiu a cessão de seu negócio global de Food Safety para a Neogen. A Neogen e a 3M Food Safety uniram forças para
criar um novo líder inovador na vanguarda da indústria de segurança alimentar.
Qual é o benefício para os clientes?
• A nova empresa constituida poderá oferecer a você uma gama ainda maior de tecnologias e soluções.
A combinação da Neogen e da 3M Food Safety reúne ofertas complementares, como a microbiologia e toxinas naturais da
Neogen, com os testes de indicadores da 3M, criando assim ofertas aprimoradas de segurança alimentar para clientes em
todo o mundo.
Como esta transação me afeta como cliente 3M Food Safety?
• Atualmente, não há alterações na forma como você solicita ou compra seus produtos Food Safety.
Você continuará a interagir com seu representante de vendas Food Safety existente para solicitar produtos. Substancialmente,
todos os ex-funcionários de Food Safety da 3M fizeram a transição para o negócio e continuam a apoiar o mesmo portfólio
e clientes.
A 3M fornecerá determinados serviços de transição relacionados a este negócio por um período de 18 a 24 meses realizando
uma transição operacional tranquila e evitando interrupções para os clientes.
Isso significa que, apesar do fechamento da transação, você continuará interagindo com a 3M para processar pedidos, remessas
e faturas das ofertas de Food Safety pelos próximos 18 a 24 meses
Você também continuará recebendo suporte técnico e de produtos durante esse período por meio do contato com os consultores
e equipe técnica de Food Safety, agora parte da Neogen.
Estamos trabalhando para integrar nossos sistemas e processos e queremos garantir que não haja interrupção no atendimento
aos nossos clientes.
Como essa transição me afetará como cliente da Neogen?
• No momento, não há alterações na forma como você solicita seus produtos Neogen.
Você continuará a interagir com seu representante habitual da Neogen como fazia anteriormente. O pedido, envio e
faturamento dos produtos Neogen permanecerão separados neste momento.
Posso ter um representante de vendas que cubra tanto a transferência de produtos da 3M Food Safety quanto os
produtos Neogen?
• Não. Durante esse período de transição, as equipes de vendas da Neogen e da 3M Food Safety atenderão seus próprios
clientes. Tenha certeza de que seus representantes designados da Neogen e ex-3M trabalharão juntos como uma equipe
para atender a todas as suas necessidades.
Quais comunicações os clientes receberão no futuro?
• A Neogen e a 3M trabalharão em conjunto para garantir uma transição tranquila dos serviços. Você receberá mais informações
e instruções posteriormente.
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