
Освітня програма 

PROVISOR CLUB 

ВІДГУКИ

PROVISOR CLUB – це  професіональний ресурс для фахіців фармацевтичної галузі, в 
якому є місце не тільки для розваг та креативу, а ще й для професіного росту. 

На сторінках сайту  PROVISOR CLUB легко та корисно проводити час в Освітній програмі. 

Ось деякі з багатьох «відмінників» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, що успішно збирають бали  
за свої знання та отримують бажані призи!

Бекетова Віра / смт. Ратне

«Від Provisor club 
враження найкращі! З 
задоволенням вчуся і 
проходжу тести. Дуже 
вам дякую за 
блендер!!!»

Польченко Татьяна / м. Новотроїцьке

 «Приз отримала в 
освітній програмі. 
Дуже чудова валіза. 
До подорожі готова. 
Щиро дякую!»

«Дякую Provisor Club 
за знання і чудові 
подарунки. Дуже 
зручно підвищувати 
свій професійний 
рівень))»

Зіненко Дар’я / м. Приморськ

Малаховська Олена / м. Луцьк

Лобунец Ольга / м. Кремінна

Получила комплект 
постельного белья, большое 
спасибо Ананте за подарок. 
Комплект классный, 
приятный на ощупь, хлопок! 
Спасибо вам за внимание к 
провизорам.»

«Ось такий подарунок я отримала від Ананти. Дякую!
В аптеці працюю вже давно. Компанія Ананта зарекомендувала себе на 
фарм. ринку дуже добре. Клієнти задоволені, а фармацевти спокійні за їх 
безпеку та здоров'я. Ваш  Provisor Сlub це дуже цiкава задумка. Багато 
цiкавого на сторiнках цього проекту. Інформація корисна та потрібна. 
Подарунки гарні. Дякую вашій компанії за те що ви з нами!»



«Каструлі дуже класні! Набір великий та якісний, 
підходить навіть для індукційних плит. Дуже 
задоволена тим, як компанія організувала навчання, 
щотижня нові тести, нове навчання і через кілька 
місяців якісний подарунок у Вас вдома. Дякую!»

Данчура Оксана / м. Львів

Вже багато провізорів отримали мотивуючі призи за свої 
знання в ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ.

Гадаємо вже час долучитися і Вам, шановний колего, до 
їх числа! Тільки-но подивіться  на ці щасливі коментарі!

Заяць Аліна / смт. Короп

«Отримала вiд Provisor Club 
флешку на 32 гб. Я була вражена як 
гарно був запакований мiй приз)) 
Дуже приємно отримувати 
подарунки та ще в такiй красивiй 
упаковцi. Дякую Provisor Club за 
приємний подарунок та старання!»

«Це моя валіза, яку я отримала від 
Provisor club. Щиро дякую. Коли про сайт 
дізналася від представника, спочатку 
віднеслася скептично, але спробувала. 
Дуже приємно, що за додаткові знання 
дають ще й заохочувальні призи!»

Хім’як Тетяна / м. Новояворівськ

Малаховська Олена / м. Луцьк

Плитус Юлія /  м. Надвірна

«Отримала кавомолку 
за бали у навчальній програмі, 

щиро дякую за подарунок! »

«Велике ДЯКУЮ компанії 
Ананта, що даєте можливість 
розвиватися, пізнавати щось 
нове! � На сайті для себе я 
знайшла дуже багато цікавої 
інформації про препарати. 

Дякую,  що мотивуєте,  
розробляєте нам різні цікаві завдання у 
тестах!!! Ви - МОЛОДЦІ!!!  Процвітання 
Вашій компанії на фарм. ринку!!!

Дякую за подарунок ❤» 
«Интересная информация по 
препаратам, доступно выложена 
в презентациях, статьях и 
инструкциях. Можно было с 
сентября начинать, когда 
первый раз предлагали, я бы 

«Спасибо компании 
Ананта за создание 
такого прекрасного 
проекта. Благодаря 
Provisor Сlub легко и 

в не принужденной форме повышаешь свои профессиональные знания, а 
за это ещё получаешь и прекрасные призы. Ананта - прекрасная 
компания, производящая высококачественные препараты. Спасибо всем, 
что вы есть и дарите здоровье людям. 

Сомик Віктор / м. Запоріжжя

Хотинська Олена / м. Запоріжжя 



Помітили, що деякі з учасників отримують призи вже не вперше? 
Зверніть увагу, що PROVISOR CLUB пропонує не тільки самостійно 
обирати бажаний приз, але й не обмежує кількість подарунків за 
набрані бали. Все в руках учасника ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ!

«Приз получила, спасибо! Нравится, то что вы действительно 
сделали очень интересный проект, всегда интересные задания и 
очень познавательные статьи и презентации. Пожелание одно - 
продолжайте радовать нас своими достижениями)»

Степанова Катерина / м. Кропивницький

«Знову отримала приз вiд Provisor 
Сlub!!! Цього разу це пательня за 1200 
балiв за участь в Освiтнiй програмi. 
Пательня виявилась великою 28см в 
дiаметрi, а головне ЯКIСНОЮ. Я дуже 
задоволена призом, буду приймати 
участь в Освiтнiй програмi й надалi. 
ДЯКУЮ PROVISOR CLUB!!!»

Погорілко Марина / смт. Короп

«Спасибо за крутой 
подарок!!! Блендер 
просто сказка! Радуете 
подарками уже в 
который раз!  
Благодарю за такую 
возможность, учиться и 
получать за это 
обалденные "оценки"))»

Репринцева Юлия / г. Харьков

«Вже отримала два приза в Освітній програмі:  повербанк та 
рушник. Дуже вдячні Provisor Сlub ANANTA MEDICARE за 
можливість отримувати такі чудові подарунки. Про Provisor Сlub 
мені сказала медичний представник. Сайт виявився надзвичайно 
цікавим. Яскраві презентації про препарати особливо цікаво було 
дивитися. Дуже вдячна Вам за такий цікавий та корисний сайт.»

Долюк Тетяна / м. Калинівка

КРОК 1. Збирайте бали!
Заохочувальні бали нараховуються за ознайомлення з 
матеріалами розділу сайту "На допомогу провізору" 
(інструкціями, статями, презентаціями).

КРОК 2. Проходьте тестування! 
За результатами тестування також нараховуються 
бали за кожну правильну відповідь.

КРОК 3. Обирайте подарунок! 
Сума балів дає можливість обрати приз, який вам до 
вподоби та відповідає кількості зібраних балів. 

Більш детальну інформацію читайте у розділі «ОСВІТНЯ ПРОГРАМА» на сторінках 
сайту provisorclub.com.

Пам’ятайте! Навчальна програма доступна тільки для зареєстрованих користувачів. 

Будьте у колі професіоналів PROVISOR CLUB  

Як скоріше 

приєднатися до 

«відмінників» 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

PROVISOR CLUB?  
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