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Слово про партнера

ПРОПОЗИЦІЙ — БАГАТО, ВИБІР — ОДИН
Вітчизняний споживач одноразової медичної продукції
віддає перевагу фірмі «Технокомплекс»

ТОВ «Фірма «Техноомплес» нині є вітчизняним лідером з виробництва
продціїмедичноопризначенняодноразовоовиористання—одяізсчаснихнетанихматеріалівдлямедперсоналтапацієнтів,омплетівопераційних пориттів, медичних виробів з ПВХ-пліво, інеолоічних олядових
наборівтаінстрментів.Постійнатрботапрояістьпродції,впровадження
новітніхтехнолоійнавиробництві,підвищеннярівнясервісноообсловвання та валіфіації адрів, розширення асортимент продції та її відповідністьіндивідальнимзапитамлієнтів—цетойстильроботиолетив«Техноомплес»,яийціломвідповідаємовамсчаснооринтаімпонєсчасномспоживачеві.Підтвердитицеможтьівідипартнерів—провідних
вітчизняних дистриб'юторів медпрепаратів та виробів медичноо призначення.Слово—їхпредставниам.
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Реклама

понад4000лієнтів25областяхУраїни.
Зфірмою«Техноомплес»
ми співпрацюємо з 2000 ро, між нашими омпаніями
слалися теплі држні стосни. Приємно відзначити, що
нашпартнервирізняєтьсяхорошою ло істиою, своєчасним постачанням продції,
відстністю дефетри і янайповнішим асортиментом
товарівсвоєї рпи.Нашаомпанія вважає пріоритетом
співпрацю з вітчизняним виробниом і завжди нама ається йо о підтримати. Особливо це стосється омпаній, яість продції яих на
дже висоом рівні. Зорема, таим виробниом є ТОВ
«Фірма «Техноомплес». На
вітчизняном рин їхня продція ористється дже ве-

Олена БУЛАЄНКО, менеджер відділ запівель
ТОВ«БаДМ»:
—Компанія«БаДМ»нафармацевтичном рин Ураїни
працюєвже16роів.Прозначні масштаби її діяльності свідчить те, що омпанія має 12
ре іональних стртрних підрозділів та 16 офісів-представництв; серед наших партнерів — 150 національних та
270 провідних світових постачальниів
фармацевтичної
продції. Компанія постійно
пропонє 13 400 позицій асортимент ліарсьих засобів;
натериторіїУраїнімає18000
партнерів — апте і лівальних
заладів.
Компанія

«БаДМ»2009роціотримали
звання «Дистриб'ютор ро»
наXВсераїнсьомонрсі
«Панацея 2009», а  2010 —
сертифіат «Топ 100. Лідери
бізнесУраїни».
З фірмою «Техноомплес»
миспівпрацюємомайже9роів. Серед постачальниів —
це одна із найнадійніших
фірм, її завжди вирізняє повнота і швидість вионання
наших замовлень, відстність
браованих виробів, миттєве
реа вання на щонайменші
заваження. Це один з наших
найлюбленішихпартнерів.
Дото ожпродціяомпанії «Техноомплес» ористєтьсявелиимпопитомнелише в нашом ре іоні, а і на
всійтериторіїУраїни.Компаніявиробляєодноразовиймедичний одя  для медично о
персонал і пацієнтів наших
медичних станов, омплети
спеціальної білизни для операційних, поло ових бдинів,
інеоло ічнінаборидляо ляджіноіінстрменти.Проте,
насільизатребванацяпродція, — свідчить той фат,
що тільи наша омпанія
збільшилаобся ипродажцієї
продції  серпні цьо о ро
майже на 100%. Безперечно,
ми бдемо і в подальшом
співпрацювати з таим надійниміпоряднимпартнером.

Шановні працівнии
фармацевтичної
алзі Ураїни!
Фірма «Техноомплес» вітає
вас з професійним святом.
Ми шанємо вас за партнерсь
співпрацю і висоий
професіоналізм, яий на
счаасном етапі розвит
медицини є важливою сладовою
 збереженні здоров’я людей.     

Дмитро КРИВЕНКО, начальни відділ постачання
ТОВ«Вента.ЛТД»:
— Наш омпанію бло
створенов1995році,вонапозиціонє себе я оптова омпанія з продаж медпрепаратівваптечнімережіталівальністановиУраїни.
Нині омпанія належить до
лідеріввітчизняно офармацевтично орин.
ТОВ «Вента ЛТД» представляє 7 ре іональних сладів 
таих велиих містах, я Київ,
Дніпропетровсь, Донець,
Харів,Львів,ВінницятаОдеса, і має два представництва
(Івано-Франівсь і Сімферополь). Наша омпанія йде
шляхом омплесно о розвит сервісних та ло істичних
посл , виористовє  своїй
роботі про ресивні сладсьі
таінформаційнітехноло ії,що
дає їй змо  обсл оввати

Прийміть найщиріші
побажання добра, радості
та щастя вам та вашим
родинам! Міцноо здоров’я,
блаополччя, тепла та
любові, злаоди  трдових
олетивах, спіхів та процвітання.
Нехай ожен день дарє
вам творче натхнення і
водночас відчття стабільності.
Св.проДерж.реєстр.№068685/1997

ГаннаРОМАШКАН,менеджерззапівельСП«ОптімаФарм,ЛТД»:
— Компанія «Оптіма Фарм»
працюєнавітчизняномрин
понад 15 роів і відома, я
одинізнайбільшихпостачальниів мед препаратів, товарів
медично о призначення, в Ураїні.Впрайсіомпаніїшироо
представлена продція відомих вітчизняних і зарбіжних
виробниів. Ми тісно працюємо з аптеами, аптечними
мережами,лівальнимистановами, беремо ативн
часть  тендерах. Гео рафія
омпанії широа і налічє 15
ре іональних сладів  різних
точах Ураїни: Житомир,
Л ансь, Донець, Дніпропетровсь,Сімферополь,Запоріжжя,Одеса,Львівтаінших.
З омпанією «Техноомплес» співпрацюємо із 2005
ро і маємо змо  спостеріати,яцейвиробнизміцнює
свої позиції, розвивається, підвищє валіфіацію адрів,
поращючи яість і асортимент продції. Нині прайс
продції омпанії збільшився
майже вдвічі. «Техноомплес» постійно різноманітнює свій асортимент — це і
омплети операційні, і набори інеоло ічні, і набори для
новонароджених (хлопчиів та
дівчато), халати операційні,
халати для відвідвачів та баато іншої орисної продції.
Про те, що продція «Техноомплес» відзначається висоою яістю і ористється
попитом, свідчить зростання
товарообі  фірми, яий ми
спостері аємо щомісяця. Відміннаяістьвиробівпідтверджється схвальними від амизісторонимедперсонал,
відвідвачівлі.станов,пересічних ромадян,яімализмо ористватися ними. Пїдтримючивисояістьпродції «Техноомплес», зваже-

н цінов політи омпанії,
ативнпозиціюталояльність
персонал,миспівпрацюємоз
омпанією, я  напрямі тендернихзапівель,тавроздрібнійтор івлі.Колетив«Техноомплес» чіто свідомлює,щоонренціянафармрин зростає щодня ,і працювати потрібно з подвійним
зсиллям, щоб не лише триматися на ньом, а й вдосоналюватися, випереджаючи
час, підвищючи професійність,рівеньсервіс,і,безперечно, яість продції. Том
наші партнети важно вивчають попит на рин, швидо
реа ють на йо о запити і вимо и, вдосоналюють процес
виробництва ,орієнтються на
інцево о споживача, роблячи
продцію достпнішою для
ньо о. Впевнені, що омпанія
«Техноомплес»незпинитьсянадося нтом,нашаспівпраця стане ще ефетивнішою,відносини—по-справжньомпартнерсьими.

лиим попитом  споживачів
сіхре іонівраїни.

 Хіррічніхалати,
маси,шапочи,
бахіли,остюми
 Комплетиодя
тапориттів
операційнихдля
хіррії,ортопедії,
травматолоії,
офтальмолоії,
ролоіїтаінших
операцій
 Комплети
ашерсьі,
дляпартнерсьих
полоів,
інеолоічних
операційтадля
есаревоо
розтин
 Комплетиодя
длянемовлят
 Набори
інеолоічні
олядові
 Одядляпацієнтів,
відвідвачівта
медперсонал

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ

ТОВ «Фірма «Техноомплес»
пр.Перемо/и,65м.Київ
(044)239-21-84(ба атоанальний).
www.tcomplex.com.ua

