
   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! 



Смірнова Олена, смт. 
Високопілля

«Дякую Provisor Club і 
компанії Ananta Medicare за 
корисну інформацію і 
подарунки.
Дуже приємно отримувати 
їх, особливо в такому 
гарному оформленні))»

Зіненко Дар’я, м. Приморськ

Снігур Анатолій, м. Львів

«Подарунок отримав, все дуже 
сподобалося. Я задоволений ним! Дякую за  
можливість навчатися та одним з перших 
дізнаватися про новинки від Ананта. 
Успіхів Provisor Club та компанії Ananta.»

«Очень интересный и познавательный сайт для 
работников аптек. Получила от компании Ананта 
подарок - мясорубку. Участвуйте в 
Образовательной программе, получайте 
одновременно и знания, и призы!!! Компании желаю 
процветания, новых идей, новых препаратов!!!»

«Приз отримала. 
Щиро вдячна! 
Зареєструвала 
на сайті ще одну 
свою коліжанку. 
Буду й надалі 
рекомендувати 
Ваш сайт»Ваш сайт»

«Приз отримала, 
дякую. Каструлі 
хорошої якості.»

Бохонська Оксана, м. Локачі

Лавриненко Лілія, м. Павлоград

Фесенко Яна, м. Сватове

«Подарок 
получила, 
Спасибо 
большое!
PP.S. Отдельное 
Спасибо за то, 
что не 
перестаёте 
удивлять!)»

Смірнова Олена, смт. Високопілля





«Дякую, подарунок павер- 
банк отримала. Вже 
користуюсь і дуже 
подобається. Буду й надалі 
брати участь в освітній 
програмі та конкурсах.»

«Огромное спасибо 
за мобильный 
телефон, мамуле к 
60-ти летию 
отличный подарок!!! 
Рада, что за знания 
можно получать 
такие призы»такие призы»



Кондель Інна, м. Вінниця

«Дякую за чудовий приз
 і безліч цікавої інформації.»

Карпенко Людмила, м. Новотроїцьке

«Подарунок - 
пательню 
отримала. 
Щиро дякую!»

Филатова Татьяна, г. Днепр

«Отримала приз Мультиварка. Дякую, дуже задоволена! З  
програмою Provisor Club познайомилась в листопаді 2018 poку. 
Освітня програма дуже змістовна, багато розділів, презентації - 
цікаві та інформативні. А тестування, на мою думку, це один з 
підходів до індивідуальної освіти, до самовдосконалення. Бажаю 
компанії Ananta Medicare залучати до своєї аудиторії багато нових 
учасників.»

Шакотько Галина, м. Глухів

«Про цей чудовий проект Provisor Club, я 
дізналася від медичного представника 
Світлани Краєвської. 
Освітня програма дає неймовірний розвиток і 
впевненість на робочому місці. Хочу побажати 
Provisor Club натхнення, терпіння, бо ви 
найкращі!»

«Це вже мій другий 
подарунок. Надіюсь, що 
не останній. Ананта, ви 
найкращі!!! Дуже- дуже 
вам дякую за таку 
мотивацію!»

Бекетова Віра, смт. Ратне

Пампуха Тетяна, смт. Ратне

«Получила утюг - приз от  Provisor 
Club! Огромное спасибо! И огромное 
спасибо за замечательный клуб, где 
собрались молодые и активные 
фармацевты и провизора. Всем 
большого стремления к новому и 
лучшему.»




