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TSOKANOS SA е водеща фирма, 

специализирана в доставката, 

управлението, дистрибуцията и 

съхранението на ветеринарни суровини 

и продукти. Прогресивната гръцка 

семейна фирма е създадена през 1980 

година със седалише в Солун. Днес  

TSOKANOS е водещ доставчик на едро 

на ветеринарни продукти, управлява складова база в капацитет по 3.500 кв.м. и 

работи с над 10 000 клиента. Каталогът ни включва 6.500 продукта: медицински 

консумативи и медикаменти за ветеринарна грижа, ваксини, инструменти, 

консумативи, оборудване за лечение на домашни животни и едър добитък, а също 

така и уникални аксесоари за домашни любимци, както и хранителни добавки.  

 

Продукти за домашни любимци: 
 Лекарства 
 Ваксини 
 Храна за домашни любимци (кучета и котки) 
 Санитарни продукти за еднократна употреба  
 Продукти за домашни животни: спринцовки, скенери, 

микрочипове  
 Оборудване за ветеринарни клиники  

Продукти за големи домашни животни: 
Продукти за маркиране на добитък:  

 Ушни маркери: електронни и визуални: подмяна, стомашни, 
четци за маркери   

 Лекарства – Ваксини  
 Материали за еднократна употреба 
 Хранене: заместител на контейнери за мляко за изкуствено 

хранене на телета и агнета, минерални блокове, витамини  
 Ветеринарно оборудване 
 Млеконадой 

Продукти за общественото здраве : 
Ø Векторен контрол (инсектициди/ларвициди/спрейове за закрити 

пространства) 
Ø Медицински консумативи 
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В наши дни, бързите и надеждни 

доставки са от ключово значение за 

бизнеса. TSOKANOS SA инвестира в 

използването на най-модерните 

технологии за комплектоване и 

пакетаж на поръчките на нашите 

клиенти, за да се уверим, че стоките 

достигат до потребителите бързо, точно и удобно и отговарят на изискванията 

на различни местни партньори. Нещо повече: иновативните технологии ERP, 

WMS и CRM носят на фирмата уникална конкурентноспособност и 

преимущество в управлението на бизнеса.  

 

Стратегическото ни решение е да 

инвестираме повече в развитието на 

собствени фирмени продукти и да ги 

използваме за обогатяване на 

продуктовата гама, а също така и за 

бързото разширяване на пазарните 

позиции на нашата фирма. 

Същевременно, непрекъснатото 

достигане до нови пазари чрез създаването на регионални партньорства също 

оказва положителен ефект.  

В екипа има ветеринарни лекари и продуктови мениджъри, които са ангажирани с 

разработването на продукти, управлението на продажбите и разработването на 

обучителни програми. 

 

Фирмата е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008. Носител е на отличието 

“Най-добри практики и принципи за разпространението на медицински 

изделия”  на Министерството на Здравето. Дейността ни съответства на всички 

разпоредби за здраве и безопасност при работа.  

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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Услуги 

Логистична 

помощ за трети 

страни  

Предлагаме: 

• Логистика при управлението на товари  
• Технология, счетоводство при управлението на товари  
• Складова база: подлежи на договаряне  
• Дистрибуция 
• Групажен транспорт  
• Изготване на маршрути за поръчките  
• Пакетиране 
• Фактуриране 
• Управление на контейнери 
• Проследимост 

Допълнителни услуги:  

• - Напълно оборудвани офиси 
• - Конферентни зали  
• - Зала за семинари 
• - ΙΤ поддръжка (текуща) 
• - Кетъринг 
• - WMS  
• - CRM 
• - ERP 

Разположение: 

 1км от магистрала Ε-90 / Ε-75 
 10 км от пристанището на Солун 

Ползи от логистика за прети страни: 

 Намаляване на разходите  
 По-добра конкурентноспособност 
 По-добри услуги за потребителите  
 Гъвкавост 
 По-ниски инвестиции на капитали  
 Достъп по нови пазари 


