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Αγαπάμε και φροντίζουμε
για την ταυτότητα

του πιο πιστού μας φίλου!

Ζητήστε από τον κτηνίατρό σας 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

RFID microchip

Τι σημαίνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση ;
Πρόκειται για την τοποθέτηση ενός καψακίου 
(RFID microchip) κάτω από το δέρμα του ζώου. 
Το RFID microchip μοιάζει με κόκκο ρυζιού. 
Περιέχει ένα ηλεκτρονικό μικροκύκλωμα στο 
οποίο είναι αποτυπωμένα τα στοιχεία του ζώου 
όπως στοιχεία ιδιοκτήτη, κατάσταση υγείας 
κ.λ.π.

Γιατί όμως να είναι υποχρεωτικό;
•	 H πολιτεία πρέπει να γνωρίζει τον πληθυσμό 

των ζώων συντροφιάς, κάτι που είναι 
πολύ χρήσιμο για τη δημόσια υγεία αλλά 
και για άλλους λόγους (οικονομικούς, 
κοινωνιολογικούς, δημόσιας τάξης κ.α.). 

•	 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
των αδέσποτων ζώων, την αποτροπή 
της εγκατάλειψης ζώων καθώς και τον 
ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτητών 
κατοικίδιων που έχουν χαθεί.

•	 Για να ελέγχονται οι μετακινήσεις ζώων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, για τις οποίες το mi-
crochip μαζί με την ταυτότητα είναι πλέον 
απαραίτητα.

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς.
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Τοποθέτηση του RFID microchip από τον κτηνίατρο. Ανάγνωση του RFID microchip με ειδική συσκευή από τον κτηνίατρο.



Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί συνέχεια της ατομικής 
επιχείρησης που ιδρύθηκε το 1980. Είναι μία 100% ελληνική οικογενειακή εταιρεία και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. 
Σήμερα, η εταιρεία ΤΣΟΚΑΝΟΣ είναι η μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη στον κτηνιατρικό χώρο στην Ελλάδα με ολοκαίνουργιους 
ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου χωρητικότητας 3.500m2 και εξυπηρετεί επαγγελματίες σε όλη την 
Ελλάδα. Διακινεί ένα πολύ μεγάλο εύρος κτηνιατρικών προϊόντων για τα κατοικίδια και τα παραγωγικά ζώα (4.500 κωδικοί).

Προϊόντα ζώων συντροφιάς:
   Κτηνιατρικά φάρμακα
   Εμβόλια
   Αναλώσιμα
   Είδη Pet: microchips ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, pet scanners
   Εξοπλισμός ιατρείων & κλινικών

Προϊόντα παραγωγικών ζώων:
     Εξειδικευμένα προϊόντα σήμανσης:
     Eνώτια: ηλεκτρονικά - συμβατικά - αντικατάστασης, βώλοι, readers
     Φάρμακα - Εμβόλια
     Αναλώσιμα
     Διατροφικά: Σκόνη Γάλακτος, Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία, Πλάκες Λείξεως
     Προσθετικά Ζωοτροφών, Α’ Υλες     
     Εργαλεία
     Ζωοτεχνικά είδη
     
Υγειονομικό υλικό προστασίας δημόσιας υγείας (ανθρώπου και Κ.Δ.Υ.):
     Φόρμες TΥVEΚ R, μάσκες FFP3, FFP2, 3ply, γυαλιά προστασίας, γάντια, μπότες κλπ.
     Αντισηπτικά - Απολυμαντικά
     *  Υλικά εκτέλεσης προγραμμάτων ΥΠ.Α.Α.Τ. ελέγχου βρουκέλλωσης, φυματίωσης, 
     λύσσας, καταρροϊκού και αφθώδους πυρετού, γρίππης και σαλμονέλλωσης των 
     πτηνών και λοιπών μεταδοτικών νοσημάτων του ζωικού κεφαλαίου.
    ** Υλικά προστασίας από SARS, Η1Ν1 κλπ τύπων ιών της γρίππης του 
     ανθρώπου και λοιπών μεταδοτικών νοσημάτων.
     Εντομοκτόνα και τρωκτικοκτόνα
     Συσκευές και όργανα

Οι γρήγορες και αξιόπιστες παραδόσεις είναι κομβικές στο σημερινό 
επιχειρηματικό κόσμο. Η ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ έχει επενδύσει τόσο σε ανθρώπινο 
δυναμικό όσο και στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τη διαλογή και  
συσκευασία των παραγγελιών των πελατών έτσι ώστε να εξασφαλίζει την 
ταχύτητα των παραδόσεών της στους πελάτες της, με σωστό και εύκολο τρόπο 
που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των συνεργατών της. 
Επιπλέον, η πιστή εφαρμογή των συστημάτων ERP, WMS και CRM (διαχείρισης 
πελατών) δίνει στην εταιρεία ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η στρατηγική σημασία στην επένδυση της εταιρείας στα δικά της προϊόντα 
και στη χρήση τους προκειμένου να διευρύνει το φάσμα της έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην ταχεία ανάπτυξή της. Παράλληλα, η συνεχής επέκταση των αγορών 
μέσω της δημιουργίας συνεργατών στη συγκεκριμένη περιοχή είχε επίσης μία 
εξαιρετικά θετική επίδραση. Η ομάδα μας περιλαμβάνει κτηνιάτρους, τ.ζ.π. και 
project managers, οι οποίοι διαχειρίζονται τα προγράμματα ανάπτυξης των 
προϊόντων, διάφορες τεχνικές πωλήσεων και προγράμματα εκπαιδευτικής 
κατάρτισης.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από την TÜV HELLAS με 
πεδίο εφαρμογής Εμπορία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (γενικής χρήσης 
αναλώσιμα και μη) και Εμπορία Κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων, 
συμβατικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σήμανσης, ενώτια και βώλοι, και 
συστήματα ταυτοποίησης.

Η ποιότητα και η ασφάλεια είναι δέσμευσή μας!
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