
 TSOKANOS Sp. z o. o. - Weterynaria 

Tel. +30 6936 276 916   email: sales@tsokanos.gr  Industrial Area of Thessaloniki 
 

 

 
Informacje ogólne 

 
 

TSOKANOS Sp. z o. o. to hurtownia 

weterynaryjna, świadcząca również usługi 

magazynowania i dystrybucji w Grecji. 

Przedsiębiorstwo  jest w 100% firmą 

rodzinną, założoną w 1980 r. i swoją 

siedzibę ma w Salonikach.  

Obecnie, TSOKANOS Sp. z o.o. jest wiodącym liderem na rynku hurtowej sprzedaży 

weterynaryjnej w Grecji posiadając łącznie 3.500m²  powierzchni magazynowej oraz 

bazę ponad 10.000 klientów.  

W swojej bogatej ofercie firma posiada około 6.500 dostępnych produktów, począwszy 

od leków weterynaryjnych, poprzez szczepionki, przyrządy dla lekarzy weterynarii, karmy 

dla zwierząt, sprzęt dla małych zwierząt domowych oraz dużych zwierząt hodowlanych, aż 

po unikalne akcesoria dla pupili i suplementy diety.   

Produkty dla zwierząt domowych: 
 Leki weterynaryjne 
 Szczepionki 
 Karmy dla psów i kotów 
 Jednorazówki 
 Inne: strzykawki, skanery, microczipy 
 Sprzęt dla klinik weterynaryjnych 

Produkty dla zwierząt hodowlanych: 
Rejestr i oznakowanie zwierząt: 

  Kolczyki i czipy: elektroniczne - wizualne - wymiana, czytniki 
  Leki - Szczepionki
  Jednorazówki 
  Produkty odżywcze: mleko w proszku  dla cieląt - jagniąt, karmniki, 

witaminy 
 Sprzęt weterynaryjny 

   Produkty mleczarskie 
Produkty sektora zdrowia publicznego: 

Ø    Kontrola wektorowa (środki owadobójcze/ insektobójcze/spreje) 
Ø    Wyroby medyczne
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Szybkie i niezawodne dostawy są 

kluczowe dla dzisiejszego biznesu. 

Dlatego właśnie firma TSOKANOS Sp. z 

o. o. zainwestowała w najnowszą 

technologię realizacji i pakowania 

zamówień klientów w celu zapewnienia 

jak najsprawniejszej dostawy, 

pozwalającej spełnić zamówienie zgodnie 

z wymaganiami klientów oraz lokalnych 

partnerów. 

Co więcej, wdrożenie czołowych systemów takich jak Planowanie Zasobów 

Przedsiębiorstwa (ERP), Magazynowy System Informatyczny (WMS) i Zarządzanie 

Relacjami z Klientami (CRM) sprawiło, że przedsiębiorstwo zyskało znaczącą 

przewagę nad konkurencją. 

 

W swojej strategii przedsiębiorstwo 

kładzie nacisk na inwestowanie w 

produkty własne w celu poszerzenia 

asortymentu, który odgrywa znaczącą 

rolę w szybkim rozwoju firmy. 

Jednocześnie, ciągłe rozbudowywanie 

sieci rynków zbytu poprzez związek z 

wyspecjalizowanymi partnerami 

lokalnymi również przyniosło niezwykle 

pozytywne efekty.   

Nasz zespół składa się z lekarzy weterynarii, menedżerów produktów, którzy 

zarządzają rozwojem produktu oraz wsparcia technicznego sprzedaży i programów 

szkoleniowych. 

 
Nasze przedsiębiorstwo posiada certyfikat o następującym numerze ISO 9001:2008. 

Jesteśmy również zdobywcą prestiżowej nagrody: “Best Practices Principles and 

Guidelines for Distributing Medical Devices” przyznanej przez Ministerstwo 

Zdrowia. Działamy zgodnie z wszelkimi wymogami prawa krajowego i 

międzynarodowego. 
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Usługi 
Logistyka Firm Trzecich 

 
Oferujemy: 

 

• Transport lub zarządzanie frachtem  
• Technologię, kalkulację kosztów frachtu 
• Publiczne/kontraktowe magazynowanie  
• Zadządzanie dystrybucją 
• Konsolidację frachtu 
• Kierowanie zamówieniami 
• Pakowanie 
• Fakturowanie 
• Przełądunek kompletacyjny 
• Identyfikowalność 

 
Usługi dodatkowe: 

 

• - W pełni wyposażone biura 
• - Sale konferencyjne 
• - Sale wykładowe 
• - Wsparcie techniczne IT 
• - Katering 
• - Magazynowy System Informatyczny 
• - Zarządzanie Relacjami z Klientami 
• - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa 

 
Lokalizacja: 

 

 1km od autostrady Ε-90 / Ε-75 
 10km od portu w Salonikach 

Korzyści: 

 Optymalizacja kosztów 
 Komplementarność 
 Lepsza obsługa klientów 
 Elastyczność 
 Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego 
 Nowe rynki zbytu 
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Kontakt: 

Tsokanos SA – Veterinary Logistics, Warehouse & Distribution Services 

B.Sq. 39A Zone C, Industrial Area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Greece 

Tel: +30 2310 723 013, Fax: +30 2310 723 016  Mob: +30 6936 276 916 

Email:  info@tsokanos.gr  Website: www.tsokanos.gr 
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