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Profilul companiei

 

 

TSOKANOS SA Servicii de Logistica, 

Depozit si Distribuitie Veterinara este o 

companie ce apartine unei familii grecesti, 

infiintata in 1980 si care isi are sediul in 

Thessaloniki. Astazi, TSOKANOS este lider 

pe piata veterinara din Grecia, cu o capacitate 

totala de depozit de 3 500m si cu peste 10 

000 de clienti. Avem disponibile peste 6.500 de cataloage cu mărfuri, ce variază de la 

produse farmaceutice veterinare, vaccinuri, instrumente, consumabile, echipamente 

pentru animale mici si mari, pana la accesorii pentru animale de companie si suplimente 

nutritive. 

 

 
Produse pentru animale de companie 
 -medicamente uz veterinar 
 -vaccinuri 
 -mancare pentru animale de companie( caini, pisici) 
 -dispozabile 
 seringi, scannere, microcipuri  
 -echipament pentru clinicile veterinare 

  
Produse pentru animale mari: 

 -Produse pentru identificarea  animalelor din gospodării: crotalii 
inlocuitoare electronice-vizuale, cititoare pentru crotalii 

 -medicamente-vaccinuri 
 -dispozabile 
 -produse nutritionale- inlocuitoare de lapte pentru vitei-miei, suplimente 

minerale, vitamine 
 -echipament uz veterinar 
 -produse de ferma 

 
 
 

Produse de sanatate publica 
Ø -controlul daunatoarelor: insecticide, larvicide, spray-uri pentru spații 

închise 
Ø -produse medicale 

 

 

 



 

Warehouse & Distribution Services 
 

 

 

 

In prezent, pentru o afacere, distributia 

rapida si eficienta este esentiala. 

TSOKANOS SA a investit in 

tehnologii de ultima ora de preluare si 

ambalare a comenzilor clientilor pentru 

a se asigura ca acestea ajung rapid, 

corect si convenabil la ei si corespund 

diverselor cerinte ale numerosilor 

parteneri locali. In plus, implementarea sistemelor ERP, WMS si CRM ofera companiei  un 

avantaj competitiv incomparabil. 

O strategie importanta de crestere a constituit-o investitia in produsele proprii ale 

companiei si folosirea acestora pentru a se dezvolta. Pe langa aceasta, expansiunea 

constanta prin stabilirea de conexiuni cu parteneri locali din regiuni specifice a avut un 

efect extrem de pozitiv. Echipa noastra include medici veterinari si manageri de produs 

care gestioneaza dezvoltarea produsului, precum si programe de pregatire si suport tehnic 

pentru vanzari. 

Compania a obținut certificarea ISO 

9001:2008. De asemenea, Ministerul 

Sănătății a atribuit companiei noastre 

recunoaștere pentru ”Cele mai bune  

principii de practică și orientare în 

distribuirea de dispozitive medicale”. Nu în 

ultimul rând, activitatea companiei se află 

în conformitate cu toate regulamentele de 

Sănătate și Siguranță.  

 

Contact Details: 

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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Servicii 

3PL (Logistica din partea tertilor) 

Oferim: 

• Transport sau Managementul transportului 
• Tehnologie, contabilitate depozitare si transport 
• Depozitare Publica sau pe baza de contract/Contract Warehousing 
• Gestionarea  distributei 
• Consolidarea transportului si depozitarii  
• Directionare de comenzi  
• Ambalare 
• Facturare 
• Servicii porturare 
• Trasabilitate 
• Evidenta produselor 

Servicii suplimentare 

• Birouri echipate 
complet 

• Sali de conferinte 
• Seminarii  
• Suport IT (inclus) 
• Servicii de catering 
• WMS 
• CRM 
• ERP 

DISTANTE 

1 km de la E-90/ E-75 
10 km de la portul Thessaloniki 

Beneficii din partea tertilor 

 Optimizare de cost 
 Orientare spre servicii complete 
 Servicii imbunatatite pentru clienti 
 Flexibilitate  
 Capital investit redus 
 Acces pe o noua piata 

 


