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<p>�</p><p>Didirikan pada tanggal 01 Mei 1987 oleh Bapak Kartono dengan berlandaskan
tekad dan semangat serta dukungan yang didapat dari beberapa rekan distributor/supplier
alat-alat kesehatan, adalah merupakan awal suksesnya Kharisma Utama. </p> <br />Di tahun
1992, Kharisma Utama mendapat kepercayaan dari beberapa Manufacture Luar Negeri
sebagai Distributor dan Distributor Ekslusif peralatan medis. Kemudian sejak tahun 1993 hingga
1996, Kharisma Utama mengembangkan usahanya dengan mandiri sehingga mampu bertahan
menghadapi tantangan guna menyongsong Pasar Global, khususnya di bidang Peralatan
Medis.<br /><br />Belajar dari pengalaman, kami melihat peluang di bidang Pelayanan Mobil
Ambulan, yang sangat dibutuhkan pada saat itu maupun di masa datang oleh setiap Rumah
Sakit baik Swasta maupun Pemerintah. Maka pada awal tahun 1997, Kharisma Utama
membangun suatu divisi baru yang khusus menangani sendiri modul Ambulan Transport
maupun Ambulan Gawat Darurat, mulai dari rancang bangun Interior maupun Eksterior hingga
melengkapi peralatan yang sesuai dengan peruntukannya.<br /><br />Hingga akhir tahun 1999,
telah terjual lebih dari 400 (empat ratus) unit Ambulan atas pesanan dari beberapa Rumah
Sakit serta Intitusi-Institusi Pemerintah, seperti: KOSTRAD, KOPASSUS, RSPAD. GATOT
SUBROTO, 118, PALANG MERAH INDONESIA (PMI), CALTEX PASIFIC INDONESIA,
EXSPAN (Sumatera dan Kalimantan), METHANOL BUNYU, PUPUK KALTIM BONTANG, LNG.
ARUN, LHOKSEUMAWE, DINAS KESEHATAN PEMDA DKI Jakarta, DEPARTEMEN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, JASA-RAHARJA, dan masih banyak lagi.<br /><br
/>Seiring dengan berkembangnya kepercayaan para pelanggan agar CV Kharisma Utama
dapat memenuhi kebutuhan mereka yang makin luas, maka CV Kharisma Utama melengkapi
lingkup produknya sehingga dapat menjawab hampir segala kebutuhan peralatan medis Rumah
Sakit atau Pelayanan Kesehatan lainnya. Hingga saat ini Kharisma Utama merupakan salah
satu Perusahaan Swasta Nasional di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia alat-alat
kesehatan dan laboratorium, baik yang didatangkan dari luar negeri maupun yang dibuat di
negeri sendiri.<br /><br />Kebanggan kami adalah hasil kepercayaan yang diperoleh melalui
Service Purna Jual yang berorientasi� kualitas serta mengutamakan pelayanan terbaik kami
terhadap setiap kebutuhan pelanggan.<p>�</p>
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