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Ганна�РОМАШКАН,�мене-

джер�з�за��півель�СП�«Опті-

ма�Фарм,�ЛТД»:

—�Компанія� «Оптіма�Фарм»

працює�на�вітчизняном��рин��

понад� 15� ро�ів� і� відома,� я�

один�із�найбільших�постачаль-

ни�ів� мед� препаратів,� товарів

медично о�призначення,� в�У�-

раїні.�В�прайсі��омпанії�широ�о

представлена� прод��ція� відо-

мих� вітчизняних� і� зар�біжних

виробни�ів.� Ми� тісно� працю-

ємо� з� апте�ами,� аптечними

мережами,�лі��вальними��ста-

новами,� беремо� а�тивн�

�часть� �� тендерах.� Гео рафія

�омпанії� широ�а� і� наліч�є� 15

ре іональних� с�ладів� �� різних

��точ�ах� У�раїни:� Житомир,

Л� ансь�,� Донець�,� Дніпропе-

тровсь�,�Сімферополь,�Запорі-

жжя,�Одеса,�Львів�та�інших.�

З� �омпанією� «Техно�ом-

пле�с»� співпрацюємо� із� 2005

ро��� і� маємо� змо �� спостері-

 ати,�я��цей�виробни��зміцнює

свої�позиції,�розвивається,�пі-

двищ�є� �валіфі�ацію� �адрів,

по�ращ�ючи� я�ість� і� асорти-

мент� прод��ції.� Нині� прайс

прод��ції� �омпанії� збільшився

майже� вдвічі.� «Техно�ом-

пле�с»� постійно� �різномані-

тнює� свій� асортимент�—� це� і

�омпле�ти� операційні,� і� набо-

ри�  іне�оло ічні,� і� набори� для

новонароджених�(хлопчи�ів�та

дівчато�),� халати� операційні,

халати�для�відвід�вачів� та�ба-

 ато� іншої� �орисної� прод��ції.

Про� те,�що�прод��ція� «Техно-

�омпле�с�»� відзначається� ви-

со�ою� я�істю� і� �орист�ється

попитом,� свідчить� зростання

товарообі �� фірми,� я�ий� ми

спостері аємо� щомісяця.� Ві-

дмінна�я�ість�виробів�підтвер-

дж�ється� схвальними� від ��а-

ми�зі�сторони�мед�персонал�,

відвід�вачів�лі�.��станов,�пере-

січних� ромадян,�я�і�мали�змо-

 �� �орист�ватися� ними.� Пїд-

трим�ючи�висо���я�ість�прод�-

�ції� «Техно�омпле�с�»,� зваже-

н�� цінов�� політи��� �омпанії,

а�тивн��позицію�та�лояльність

персонал�,�ми�співпрацюємо�з

�омпанією,� я�� �� напрямі� те-

ндерних�за��півель,�та��в�роз-

дрібній�тор івлі.�Коле�тив�«Те-

хно�омпле�с�»� чіт�о� �свідо-

млює,�що��он��ренція�на�фар-

мрин���зростає�щодня� ,і�пра-

цювати� потрібно� з� подвійним

з�силлям,�щоб�не�лише��три-

матися�на�ньом�,�а�й�вдос�о-

налюватися,� випереджаючи

час,� підвищ�ючи� професій-

ність,�рівень�сервіс�,� і,�безпе-

речно,� я�ість� прод��ції.� Том�

наші� партнети� �важно� вивча-

ють� попит� на� рин��,� швид�о

реа �ють�на�йо о�запити� і�ви-

мо и,� вдос�оналюють� процес

виробництва� ,орієнт�ються�на

�інцево о�споживача,�роблячи

прод��цію� дост�пнішою� для

ньо о.� Впевнені,� що� �омпанія

«Техно�омпле�с»�не�з�пинить-

ся�на�дося н�том�,�наша�спів-

праця� стане� ще� ефе�тивні-

шою,�відносини�—�по-справж-

ньом��партнерсь�ими.

Дмитро� КРИВЕНКО,� на-

чальни��відділ��постачання

ТОВ�«Вента.�ЛТД»:

—� Наш�� �омпанію� б�ло

створено�в�1995�році,�вона�по-

зиціон�є� себе� я�� оптова� �о-

мпанія� з� продаж�� медпрепа-

ратів�в�аптечні�мережі�та�лі��-

вальні��станови�У�раїни.

Нині� �омпанія� належить� до

лідерів�вітчизняно о�фармаце-

втично о�рин��.

ТОВ� «Вента� ЛТД»� предста-

вляє� 7� ре іональних� с�ладів� �

та�их� вели�их�містах,� я��Київ,

Дніпропетровсь�,� Донець�,

Хар�ів,�Львів,�Вінниця�та�Оде-

са,� і� має� два� представництва

(Івано-Фран�івсь�� і� Сімферо-

поль).� Наша� �омпанія� йде

шляхом� �омпле�сно о� розви-

т��� сервісних� та� ло істичних

посл� ,� ви�ористов�є� �� своїй

роботі� про ресивні� с�ладсь�і

та�інформаційні�техноло ії,�що

дає� їй� змо �� обсл� ов�вати

понад�4000��лієнтів���25�обла-

стях�У�раїни.�

З�фірмою�«Техно�омпле�с»

ми� співпрацюємо� з� 2000� ро-

��,� між� нашими� �омпаніями

с�лалися� теплі� др�жні� стос�-

н�и.�Приємно� відзначити,�що

наш�партнер�вирізняється�хо-

рошою� ло істи�ою,� своєча-

сним� постачанням� прод��ції,

відс�тністю� дефе�т�ри� і� я�-

найповнішим� асортиментом

товарів�своєї� р�пи.�Наша��о-

мпанія� вважає� пріоритетом

співпрацю� з� вітчизняним� ви-

робни�ом� і� завжди� нама а-

ється� йо о� підтримати.� Осо-

бливо� це� стос�ється� �омпа-

ній,� я�ість� прод��ції� я�их� на

д�же� висо�ом�� рівні.� Зо�ре-

ма,� та�им�виробни�ом�є�ТОВ

«Фірма� «Техно�омпле�с».� На

вітчизняном�� рин��� їхня� про-

д��ція� �орист�ється�д�же� ве-

ли�им� попитом� �� споживачів

�сіх�ре іонів��раїни.

Олена�БУЛАЄНКО,�мене-

джер� відділ�� за��півель

ТОВ�«БаДМ»:

—�Компанія�«БаДМ»�на�фа-

рмацевтичном�� рин��� У�раїни

працює�вже�16�ро�ів.�Про�зна-

чні�масштаби� її�діяльності�сві-

дчить�те,�що��омпанія�має�12

ре іональних� стр��т�рних� пі-

дрозділів� та� 16� офісів-пред-

ставництв;� серед� наших� пар-

тнерів�—�150�національних� та

270�провідних�світових�поста-

чальни�ів� фармацевтичної

прод��ції.� Компанія� постійно

пропон�є�13�400�позицій�асо-

ртимент�� лі�арсь�их� засобів;

на�території�У�раїні�має�18�000

партнерів�—� апте�� і� лі��валь-

них� за�ладів.� Компанія

«БаДМ»���2009�році�отримали

звання� «Дистриб'ютор� ро��»

на�X�Все��раїнсь�ом���он��рсі

«Панацея� 2009»,� а� �� 2010� —

сертифі�ат� «Топ� 100.� Лідери

бізнес��У�раїни».

З�фірмою� «Техно�омпле�с»

ми�співпрацюємо�майже�9�ро-

�ів.� Серед� постачальни�ів� —

це� одна� із� найнадійніших

фірм,� її� завжди� вирізняє� по-

внота� і� швид�ість� ви�онання

наших� замовлень,� відс�тність

бра�ованих� виробів,� миттєве

реа �вання� на� щонайменші

за�важення.�Це�один�з�наших

най�любленіших�партнерів.�

До�то о�ж�прод��ція��омпа-

нії� «Техно�омпле�с»� �орист�-

ється�вели�им�попитом�не�ли-

ше� в� нашом�� ре іоні,� а� і� на

всій�території�У�раїни.�Компа-

нія�виробляє�одноразовий�ме-

дичний� одя � для� медично о

персонал�� і� пацієнтів� наших

медичних� �станов,� �омпле�ти

спеціальної� білизни� для� опе-

раційних,� поло ових� б�дин�ів,

 іне�оло ічні�набори�для�о ля-

д��жіно��і�інстр�менти.�Про�те,

нас�іль�и�затреб�вана�ця�про-

д��ція,� —� свідчить� той� фа�т,

що� тіль�и� наша� �омпанія

збільшила�обся и�продаж��цієї

прод��ції� �� серпні� цьо о� ро��

майже� на� 100%.� Безперечно,

ми� б�демо� і� в� подальшом�

співпрацювати� з� та�им� надій-

ним�і�порядним�партнером.

ПРОПОЗИЦІЙ — БАГАТО, ВИБІР — ОДИН
Вітчизняний споживач одноразової медичної продукції 

віддає перевагу фірмі «Технокомплекс»
ТОВ� «Фірма� «Техно�омпле�с»� нині� є� вітчизняним� лідером� з� виробництва

прод��ції�медично�о�призначення�одноразово�о�ви�ористання�—�одя���із�с�-

часних�нет�аних�матеріалів�для�медперсонал��та�пацієнтів,��омпле�тів�опера-

ційних� по�риттів,� медичних� виробів� з� ПВХ-пліво�,� �іне�оло�ічних� о�лядових

наборів�та�інстр�ментів.�Постійна�т�рбота�про�я�ість�прод��ції,�впровадження

новітніх�техноло�ій�на�виробництві,�підвищення�рівня�сервісно�о�обсл��ов�ва-

ння� та� �валіфі�ації� �адрів,�розширення�асортимент��прод��ції� та� її� відпові-

дність�індивід�альним�запитам��лієнтів�—�це�той�стиль�роботи��оле�тив��«Те-

хно�омпле�с�»,�я�ий�ціл�ом�відповідає��мовам�с�часно�о�рин���та�імпон�є�с�-

часном��споживачеві.�Підтвердити�це�мож�ть�і�від���и�партнерів�—�провідних

вітчизняних� дистриб'юторів� медпрепаратів� та� виробів� медично�о� призначе-

ння.�Слово�—�їх�представни�ам.
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�� Хір�р�ічні�халати,

мас�и,�шапоч�и,
бахіли,��остюми

�� Компле�ти�одя���

та�по�риттів
операційних�для
хір�р�ії,�ортопедії,
травматоло�ії,
офтальмоло�ії,
�роло�ії�та�інших
операцій

�� Компле�ти

а��шерсь�і,�
для�партнерсь�их
поло�ів,
�іне�оло�ічних
операцій�та�для
�есарево�о
розтин�

�� Компле�ти�одя��

для�немовлят

�� Набори

�іне�оло�ічні
о�лядові

�� Одя��для�пацієнтів,

відвід�вачів�та
медперсонал�

ОДНОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ

ТТТТООООВВВВ���� ««««ФФФФііііррррммммаааа���� ««««ТТТТееееххххнннноооо����ооооммммппппллллееее����сссс»»»»
пр.�Перемо/и,�65�м.�Київ

(044)�239-21-84�(ба ато�анальний).

www.tcomplex.com.ua
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