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       TSOKANOS SA Logjistika Veterinare dhe 
Sherbime Shperndarjes eshte nje Kompani 100% 
ne pronesi familiare Greke e cila eshte 
themeluar ne vitin 1980 dhe ka zyrat kryesore 
ne Selanic. Sot ΤSOKANOS eshte veterinari 
kryesore shumice ne Greqi duke patur nje baze 
10.000 klientesh dhe siperfaqe totale te 
depozites prej 3.500m katrore duke patur ne 
dispozicion 6.500 produkte katalogu duke 
permblledhur produktet farmaceutike 
veterinare, vaksina, instrumente, ushqime, 

                                                                   

 

 

 

 

pajisje per kafshet e vogla si dhe per te medhate, aksesore unike per kafshet 
shtepiake si dhe shtojcave ushqimore.  

Me caktesi produktet e kafsheve shtepiake jane keto: 

 Droga veterinare  
 Vaksina 
 Ushqime per macet dhe qenet  
 Produkte qe perdoren njehere (te hedhshme) 
 Produkte te kafsheve shtepijake: Skanera manar, mikroprocesore, shiringa 
 Pajisje per klinikat veterinare, 

Per kafshet e medhaja produktet jane keto: 

1. Produkte ID bagetije: 
 Ear tags: elektronike – vizuale – zevendesim, boli, lexuesit 
 Droga-vaksina 
 Produkte qe perdoren njehere (te hedhshme) 
 Ushqyese: vitamina, zëvendësues të qumështit për Viç-Dele, suplemente minerale. 
 Pajisje veterinare 
 Produkte bulmeti, 
2. Produkte shendeti public: 
 Kontrolli Vektor: (Insekticide dhe sprey shtepije). 
 M.D pjese (produkte medicale) 
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Theksi strategjik i komanise eshte investimi ne heperhapjen e games te produkteve veterinare e cila eshte e domosdoshme dhe shume e rendesishme per rritjen e shpejte te kompanise. Paralerisht me zgjerimin e vazhdueshem te shitjeve ne tregjet e reja te cilat ndodhen ne zona strategjike si dhe me pertnere strategjik duke ofruar avantazh te madh rreth tregut te kompanise tone. Partnerët specifike 

Theksi strategjik i komanise eshte 
investimi ne perhapjen e games te 
produkteve veterinare te saja e cila 
eshte e domosdoshme dhe shume e 
rendesishme per rritjen e shpejte te 
kompanise. Kjo ndodh paralerisht me 
zgjerimin e vazhdueshem te shitjeve ne 
tregjet e reja te cilat ndodhen ne zona 
strategjike si dhe me pertnere strategjik 
te rajionave te ndryshme duke ofruar 
avantazh  te madh rreth  tregut te 
kompanise tone. Partnerët specifike 
gjithashtu kane një efekt shume pozitiv. 

 

e ndryshme te klienteve dhe partneret lokale. Per me te teper implementimi i 
teknologjise te fundit te ERP si dhe sistemet WMS dhe CRM i japin kompanise 
nje avantazh unik konkunrrues. 

                                                                     

 

 

Ekipi përfshin mjekët veterinare dhe menaxherët e produktit, të cilët drejtojnë 
zhvillimin e produktit, shitjet teknike back-up dhe programet e trajnimit dhe 
edukimit. Kompania ështe ISO 9001: 2008 e certifikuar. Asaj i është dhënë 
edhe cmimi i larte per Parimet Praktikat më të mira dhe Udhëzime për 
pajisjet shpërndarjen Mjekësore. . Së fundi, ajo përputhet me të gjitha 
rregulloret e shëndetit dhe sigurise. 

TSOKANOS SA- logjistike veterinare 
Depo Veterinare & Sherbime Shperndarje 

BLLOKU 39A ZONA INDUSTRIALE E SINDOS C. ZONE C 
Selanik Kodi Postal 57022 – GREQI 

TEL: +30 2310 723 012, +30 2310 723 013 
Mobile: +30 6936 276916, +30 6932 445624 

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

 

Dërgesat e shpejta dhe të 
besueshme janë kyçe në 
Biznesin e sotme. TSOKANOS SA ka 
investuar në teknologjinë më të 
fundit në mbledhjen dhe 
paketimin pas urdhërat e 
konsumatorëve duke siguruar që 
dërgesat arrijne klientët e saj 
shpejt, si dhe ne menyre korrekte 
dhe të përshtatshme sipas kerkesat 

  

http://www.tsokanos.gr/
mailto:sales@tsokanos.gr
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Sherbime  
 3PL (3rd Party Logistics_logjistike te pales te trete) 
Ne ofrojme: 

• Transportim ose  manaxhimin e mallrave 
• Teknollogji, kontabilitetin e mallrave 
• Publik/Contrakt deponim 
• Manaxhim shpendarjesh 
• Konsolidim mallrash 
• Planifikim te rruges   
• Paketimin  
• Faturim 
• Kryq dok 
• Ndjekim  

Sherbime te tjera:  
• - Zyra plotesisht te pajisura 
• - Dhome konference 
• - Auditor per seminare  
• - ΙΤ mbeshtetje (te mbendshem) 
• - Catering ushqimi 
• - WMS (sistem manaxhimi te depos) 
• - CRM (marredhenie manaxhimi te konsumatoreve) 
• - ERP (planifikimi I burimeve te ndermarrjes) 

Distanca: 
• 1km nga Ε-90 / Ε-75 
• 10 km nga porti I Selanikut  

Perfitimet e 3PL: 
• Optimizimi I kostit 
• Perqendrimi ne anet konkuruese 
• Sherbim  ndaj klientit 
• Lakueshmeri 
• Reduktimi I kapitalit te investuar 
• Hyrje ne tregje te reja 

 


