
Saúde e bem-estar animal
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Nossa Agenda
O que Veremos Hoje

AGENDA | O que veremos hoje

SOBRE A
VET FARMOS
Um breve resumo da 
nossa história

ENTRE EM
CONTATO
Fale conosco e seja 
bem-vindo à Vet Farmos

ALGUNS
CLIENTES
Mais de 600 clientes
em todo o Brasil

LINHA DE
PRODUTOS
Produtos variados, 
para diferentes nichos
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Como Tudo Começou
Um Sonho que se Tranforma em Realidade

SOBRE A VETFARMOS | Um breve resumo da nossa história

NOSSA HISTÓRIA
 Em 2009,  a ideia de criar uma empresa comprometida com o 

bem-estar animal ganha forma. Neste ano, é fundada a Vet Farmos, 

que nasce do sonho de desenvolver produtos de qualidade, 

voltados para a higiene e o embelezamento de cães e gatos.

Em pouco tempo, a fábrica já passa por ampliações para atender a 

demanda e sua linha de produtos fica ainda mais completa, com a 

inclusão de novos itens, destinados a segmentos específicos.
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Nossa Linha do Tempo

2009

2012 2015

2014 2016

A Evolução da Empresa desde a Fundação

Fundação da empresa: a ideia 
sai do papel e a Vet Farmos se 

transforma em realidade.

Ampliação da fábrica: com o
crescimento da demanda, a fábrica

passa por uma ampliação. 

Lançamento do site: a Vet Farmos
conquista seu lugar na Internet e agora 

está a um click de seus clientes.

Ampliação da linha: a linha 
de produtos passa a contar com itens
voltados para segmentos específicos.

Investimento em registro de produtos: 
garantia de mais segurança e qualidade

para os clientes.

SOBRE A VETFARMOS | Um breve resumo da nossa história
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Especialistas em Criar Soluções
Qualificação e Comprometimento em Todas as Etapas

SOBRE A VETFARMOS | Um breve resumo da nossa história

NOSSA EQUIPE
 A Vet Farmos possui profissionais especializados, 

cuja missão é garantir a qualidade e segurança da linha de 

produtos, desde a sua concepção e desenvolvimento até a sua 

distribuição nos pontos-de-venda. Para isso, contamos com: 

• Profissionais altamente qualificados

• Funcionários comprometidos em todas as etapas de produção

• Equipe atenta às necessidades e desejos do mercado Pet



ALGUNS
CLIENTES
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Parceria Duradoura
Conheça Alguns dos Nossos Clientes

ALGUNS CLIENTES | Mais de 600 clientes em todo o Brasil

CLIENTES
Mais de 600 clientes ativos em todo o Brasil!  
A Vet Farmos atua em todos os estados do país. 

Conheça alguns dos nossos parceiros:



ENTRE EM
CONTATO
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Aguardamos seu Contato
Agora que Você Já nos Conhece, Seja nosso Mais Novo Parceiro

ENTRE EM CONTATO | Fale conosco e seja bem-vindo à Vet Farmos

FALE CONOSCO
Rua Camilo de Moraes - 740 
CEP 15115-000  - Bady Bassitt - SP

Envie um e-mail para
vetfarmos@vetfarmos.com.br

Acesse o nosso site
www.vetfarmos.com.br



Obrigado!




