
Уважаемые сотрудники компании ANANTA MEDICARE, позвольте поздравить Вас с этим 
прекрасным событием, с 20-тилетием, с юбилеем!!! Я желаю Вам постоянного процветания и роста, 
развивайте свои горизонты, становитесь крепче день ото дня, продолжайте реализовывать 
грандиозные планы, оставайтесь такими же креативными, пусть высокие амбиции и 
целеустремленность всегда вознаграждаются прибылью и благодарностью клиентов! От имени 
фармацевтов и провизоров, благодарю Вас за созданную для нас обучающую интерактивную 
платформу, за то, что открываете в нас скрытые таланты и даете возможность проявить свою 
креативность! Буду рада, если строки моего стишка хоть на миг вызовут улыбку на Ваших лицах))

Спешу поздравить с юбилеем
Компанию, с которой вместе мы взрослеем! 
С которой учимся, играем,
Да и таланты открываем! 
20 лет – прекрасный возраст,
Пусть праздник будет грандиозный!
Неимоверная ANANTA,
Сверкай сильнее бриллианта!

Процветай, блистай, дерзай
И БЕЗКОНЕЧНО исцеляй!
Поднимем же бокалы вместе,
И выпьем с Вами «ФАЙБОЛЕКСа»!
Взлетай ANANTA до небес
И мчи, как будто бы экспресс!
Линейку препаратов расширяй,
Фармбизнес в клочья разрывай!

С ЮБИЛЕЕМ

Вітаю з 20 річчям Ananta medicare!
Нехай життя буде багатим:
На  і ,Файболекс Лактофор

І  із !Глібофіт Гепакліном
Й !Мефенамінову кислоту

На яскраві довгі роки
Без  й .Мемостиму Анантаваті

На прибутки і достаток – Тигофасту 120-ку.
На фінансовий порядок вплине  завзято!Адріус

Репринцева Юлия        Харків /Аптека 911

Мадерук Оксана        Івано-Франківськ / ІФНМУ

Волощенко Юрий        Суми / Аптека

На підтримку .Нокамен
На круїзи при погоді  стане у пригоді,Грипфлю

Відпочинки на природі вбереже Вам .Гамма Комбо
На розслабленість у житті.Спазго 

,Силденафіл, Інтінова й Флоріум
Ми бажаєм в комплексі.

Словом-на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!

Зичу успіхів, визнання
І великого ЗРОСТАННЯ!

Желаю фирме долгих лет,
Безоговорочных побед,
Всех конкурентов обойти.
Вы круче всех, как ни крути!

Сегодня день особенный
Друзья, вам 20 лет!
Работали без продыха,
Сейчас вам равных нет.



Коросташова Анжела        Полтава / Аптека Низьких Цін

Наконечная Наталья        Івано-Франківськ / ТОВ Іва-Фарм

Апанасова Лілія        Запоріжжя / КП"АО"Фармація"ЗОР

У фирмы нынче громкий юбилей,
Ей двадцать лет исполнилось. Прекрасно!
Она у нас теперь еще взрослей,
Ну, а работает всё также классно.
Я шлю вам поздравление свое
И пожеланье всяческих успехов.
Пусть окружают блага, радость и добро,
И не тревожат пусть вообще помехи!

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ХОЧУ ПРИВІТАТИ ФАРМАЦЕВТИЧНУ КОМПАНІЮ АНАНТА 
ІЗ 20-ТИ РІЧЧЯМ!!!!!!
З ВПЕВНЕНІСТЮ МОЖУ СКАЗАТИ, ЩО ЦЕ НАЙКРЕАТИВНІША ТА 
НАЙВІДКРИТІША ДЛЯ ІННОВАЦІЙ КОМПАНІЯ ТАЛАНОВИТИХ ЛЮДЕЙ.
МЕНІ ЗАВЖДИ ДУЖЕ ПРИЄМНО ВТІЛЮВАТИ НАШІ СПІЛЬНІ КОНКУРСИ І 
ДИВИТИСЬ, ЯК, НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД, ШАЛЕНІ ІДЕЇ СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ.
КРЕАТИВУ, РАДОСТІ Й НАТХНЕННЯ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ САМИХ КРЕЙЗІ МРІЙ!!!!!!!!

Друзья, вам 20 лет!
Не сдаваться, так держать.
Я желаю, чтобы ANANTA MEDICARE
Крепко на ногах стояла,
Чтоб уверенно на рынке
Место первое держала!
Чтоб вашими успехами
Мир весь восхищался,
Ведь вы действительно
 этого достойны!
Больших побед на все года,
Успеха навсегда.
С днем рождения, ANANTA MEDICARE тебя!

Іванова Вікторія   
Полтава / Аптека Низьких Цін

Плитус Юлія    
Надвірна / ПМП САНА

Ювілей компанії - це час для підбиття підсумків, оцінки пройденого шляху і визначення планів на 

майбутнє.

Можна сказати, що це своєрідний "момент істини", коли стає ясно, що встигли зробити, а що ще 

тільки належить!

     Від щирого серця бажаю компанії ANANTA MEDICARE почати відлік наступної 20- ки і побажати 

нових звершень, адже головне не зупинятися на досягнутому!

Завжди підтримувати високу репутацію і мати великий потенціал. 

Нехай з кожним днем нам вдається досягнути неймовірних успіхів і значних вершин слави!!!



Козина Светлана        Харків / ЧП Канван

Коваленко Наталія         Черкаси / Аптека

Поздравляю руководителя и всех сотрудников ANANTA MEDICARE с 20-летием компании! Ваш 
сайт Provisor Club - прекрасен! С первого занятия влюбились в PROVISOR CLUB SCHOOL!   То, что вы 
делаете КРЕАТИВНО, УВЛЕКАТЕЛЬНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО, НЕОБЫЧНО, ПРИЯТНО, а главное- 
ПРЕПАРАТЫ РАБОТАЮТ, многие проверены на себе, близких, знакомых! Благодаря вам узнаем 
больше, работать интереснее, жить веселее!!!

Желаю компании ПРОЦВЕТАНИЯ, ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ, НОВЫХ ИДЕЙ И РАСШИРЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЯ ДОСТОЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ!

Ришняк Олександра   
Коростень / ТОВ "Мед-Сервіс"

Прийменко Любовь   
Слов'янськ / Фарм-экспресс

Горголь Светлана   
Новоград-Волинський/ Аптека Мед Сервис

Погорелко Марина   
Короп / П. П. Фирма Мединтех

Вновь весна теплом ласкает,
И расслабится не грех.

Видь Ананту поздравляем,
С юбилеем 20 лет!

20 лет в которых каждый
Год достоин был веков.

20 лет борьбы отважной
За здоровье молодых и стариков.

Так что веская причина
Есть гордиться этим днем.

Поздравления с Коропщины
С радостью передаем!

Мы Ананте благ желаем,
Расцветать не ведая преград.

Поздравляем с юбилеем!
Счастья Вам успехов и наград!

З Днем народження!!!
Вітаю з яскравою подією!!!! Бажаю успіху, реалізації, удосконалення і 

задоволення від праці. Процвітання і добробуту, нових ідей, свіжих сил та 
енергії. Щиро бажаю ще довгих-довгих років діяльності!!! Ростемо і 
розвиваємося разом!! 



Корнелюк Ліна 

Ратне / ТзОВ"ПодорожникВолинь" 

Савчук Владимир
Новоград-Волинський / Аптека Добриня

Гуливская Карина   
Новоград-Волинський / ТОВ"Мед-Сервис"

Филатова Татьяна   
Дніпро / Аптека медицинской академии

Сироїд Наталія    Бердичів / ТОВ "ВЕКАМ"

В ці казкові дні весняні
Гарну маємо новину:
З Великодніми святами
Маєм ми ще й іменини!
З ювілеєм вас вітаєм,
Колектив всієї Ananta,
Всього доброго бажаєм,
Так й надалі процвітайте!
Нехай все в житті вдається,
Праця буде в насолоду!
Що недобре - хай минеться,
Успіх все частіш приходить.
Й так надалі: з кожним роком
Вищих цілей досягайте!
Разом! Дружно! Крок за кроком
Йдіть вперед! І ТАК ТРИМАТИ!!!

Футулуйчук Марта Дмитрівна        Івано-Франківськ / IFNMU

День народження Ananta Medicare буває лише раз у рік! Саме тому цей день ваша компанія має 
запам'ятати на всі 365 днів, щоб наступного разу запалити ще сильніше!

Дорогий мій друже, надійний і щирий! Вітаю тебе з днем народження і бажаю бути красивим, 
мудрим, коханим, тобто справжнім другом! Хай все в житті складається так, як треба, збуваються 
найзаповітніші мрії, приходять нові ідеї, а ти легко втілюєш їх в життя! Хай буде тобі добре і в будні, і в 
свята, а поряд з тобою завжди будуть твої рідні і близькі — здорові, щасливі і найдобріші на світі! Будь 
щасливим, шанованим, люблячим і просто гарним Provisor Club!

При болях в горлі – ГАММА, при закрепі – ФАЙБОЛЕКС,
АНАНТАВАТІ-КІДС в сиропі в дитини заспокоїть стрес,

ТИГОФАСТ – при алергії, при простуді – ГРИПФЛЮ,
Різні ліки від АНАНТА в аптеці я куплю!

З святом Вас усіх вітаю! 20 років – це не день,
Привітання надсилаю в Ваш прекрасний ЮВІЛЕЙ:

Будьте крепкі і здорові, миру, щастя у сім'ї,
Ваші мрії кольорові хай збуваються при дні!
Ваші ліки пречудові, їх вживають всі у нас,

Препарати від АНАНТА – допомога просто клас!



Долюк Тетяна  
Калинівка / ПП «Гранфарм» 

Коротченко Виктория 
Херсон 

Федоревская Юлия   
Дніпро / Аптека медицинской академии

Смірнова Олена   
Високопілля / Аптека

Станищук Лина        Чернігів / АНЦ

Тимчик Яна         Тульчин / Аптека "Дешевше.net"

Поздравляю всех сотрудников компании ANANTA MEDICARE. Сегодня у вашей компании День 
рождения! За 20 лет существования на фармацевтическом рынке Украины, ваша компания смогла 
зарекомендовать себя с хорошей стороны, и достичь лидирующей позиции в продаже препаратов. Я 
желаю вашей компании не останавливаться на достигнутом, а продолжать завоёвывать 
фармацевтический рынок не только Украины но и всего мира, радовать нас новой продукцией. Успехов 
вам в достижении новых рыночных высот!

Поздравляю с Днем рождения Ананта
Юбилей у нас двадцатый 
Честно можете гордиться
и работой и зарплатой
Я желаю что б Ананта 
крепко на ногах стояла,
Что б уверенно на рынке 
место первое держала. 
Пусть сопутствует успех 
грандиозных Ваших планах
и в скором будущем Ананта 
на весь мир известной стала!

Весна - це завжди свято, а коли це День народження 
улюбленої компанії ANANTA- це подвійне свято! 
Здогадуюсь, що за 20-ть років свого існування ви пройшли 
нелегкий, тернистий шлях до свого становлення, але воно 
того варте!!! Ваша компанія - яскравий приклад 
найкращих та ефективних ліків, злагодженої роботи 
професіоналів, постійного інформування, цікавих статей 
та новин. З вами приємно працювати та навчатися! 

Мої побажання тільки найкращі та щирі: творчої 
наснаги, довгих років існування, розвитку та нових ідей! І 
головне - не зупинятися на досягнутому та впевнено йди 
вперед!

Впевнена, що новими ліками ви нас ще здивуєте!;)

Ананті нині 20 років, і привітати хочу я:
Здоров`я, успіху, достатку, Вам, зичить вся моя сім`я!
Рекомендую, Вас, щодня я, бо Ви - найкращі на Землі, 
Лікуєте усіх дорослих, і полюбляють, Вас, малі!

Від всіх хвороб в Ананти віднайдуться ліки,
Бо хто ж як не Вона турбується про нас.
Так от подякуємо їй, та побажаєм успіху навіки:
З 20-ти річчям, рідна, вітаєм ми у цей святковий час!

Прийміть від мене найщиріші привітання:
Із сонячного Тульчина я шлю привіт!
Щоб здійснювались, Ваші плани і бажання,
Натхнення, процвітання, Вам, та довгих, довгих літ!!!



Польченко Тетяна         Новотроїцьке / ФЧА Новотроїцька аптека №2

Уважаемая команда Ananta Medicare! 
С Юбилеем вас! 20 лет на фармацевтическом рынке! Путь 

пройден не мал., сделано много и сколько еще стоит пройти.. 
Вы лидеры.  Вы заслужили море поздравлений и восхищений! 
Так держать! Желаю команде идти по выбранном пути, 
воплощений всех планов и достижений поставленных целей!  
Когда вкладываешь душу в работу, есть дружный и любящий 
свое дело коллектив – есть результат.  Пусть ваша команда 
пополняется молодыми специалистами. Опыт старших, энергия 

и желания молодых работать на результат 
- дадут свои плоды. Спасибо вам за заботу 
о здоровье людей!  Покорение новых 
вершин! Развивайтесь и расширяйтесь. 
Р а д а  п р и в е тс т в о в а т ь  в а с  с  т а к и м 
прекрасным праздником – рождением 
вашей компании.. Радуюсь вместе с вами! 
Ananta Medicare всегда   со мной. Вместе с 
Анантой по Украине.

Кукуюк Ірина         Корюківка / ТОВ"Акцент-Фарм"

Коли надворі починається нове життя, а кожен з нас готується до свят,
непомітно прийшов юбілей однієї з найкращих фармацевтичних компаній -ANANTA MEDICARE!!!!!!!!
20 років - це не дуже багато, але і не мало!!!
За 20 років ANANTA MEDICARE встигла завоювати довіру у декількох поколінь.
В аптеці щодня рекомендують препарати виробництва ANANTA MEDICARE, не говорячи про 
назначення лікарів.
ANANTA MEDICARE - це новітні технології;
- це унікальна рецептура виробництва кожного з препаратів;
- це багаторічний досвід в аюрведичній практиці;
- це сертефікована сировина для виготовлення лікарських препаратів,
і ще багато чого про що можна говорити та вивчати годинами!!!!!!!!
ANANTA MEDICARE єдина компанія, яка зацікавлена в розвитку та самоосвіті молодих спеціалістів, за 
що їй дуже вдячні учасники PROVISOR CLUB!!!!!!!!
В ці весняні, теплі дні хочеться побажати ANANTA MEDICARE процвітання,
розвитку в усіх напрямках,
високих показників в продажах;
нових ідей та препаратів;
і ще разів 10 по 20 років пробути в перших рядах серед фармацевтичних компаній!!!!!!!
    З 20- РІЧЧЯМ ANANTA MEDICARE!!!!!!!!!!!!

Хом'як Наталія        Тлумач/ ФОП Кузьмич

Ananta ми вітаєм! 
Процвітання вам бажаєм! 
Нових злетів, нових ліків! 
Нових усмішок від нас.
Всі сьогодні добре знають
Хто при хворобі помагає. 
І тихцем біжать в аптеку
Щоб придбати жменю ліків. 
Ми ж порадим, допоможем.
Файболекс в пригоді стане 
і фігуру всім поправить.  

Щоби нерви не боліли - Анантаваті пропонуємо.
При застуді добрим другом всім у поміч є Грипфлю
Щоби дітки не хворіли - Мефенамінову кислоту пропонуєм
Для мужчин є теж пігулка ооо Силденафінчик 100.
А для шлунка Паноцид
При такій покупці не забудем про Спазго 
По такій схемі проживаєм
Анапіроном температуру збиваєм, 
потім Кардіприл приймаєм, Фламогрель в кишені маєм. 
По шухлядам розкладаєм і Великодня чекаєм!



Сорока Надя 

Долинська / Аптека

Відеопривітання

Зорина Людмила        Харків / Аптека

Корбунова Ольга        Херсон / Аптека

Сергієнко Анастасія        Волиця / Аптека
Суми / Аптека низких цен

Кущ Светлана

Суми / Аптека низких ценШвець Євгенія

Сегодня очень важный день для вашей компании. Поздравляю всех, 
кто вложил душу и сердце в ее развитие и процветание. Мы возлагаем 
немалые надежды на перспективное будущее! 

С праздником, любимая Ананта!

Двадцать лет — не год, и не два!
Ваша фирма пускай процветает!
Пусть хорошая только молва
Рейтинг фирмы для вас поднимает!

Вам желаю, чтоб шли вы вперед,
Чтобы цели и планы сбывались!
Пусть удача за вами идет,
Чтобы лучшими вы оставались!

В юбилей - желаем процветания,
И перспектив больших в году!
Удачи и финансовой стабильности!
И деньги сами пусть рекой текут!
Хороших новостей и новых планов!
Насыщенным пусть будет этот год!
И пусть судьба избавит от всех лишних,
Сует и не оправданных хлопот! 

Двадцать лет — совсем немало,
Уже солидный юбилей,

Пускай ваш рейтинг возрастает
И популярность средь людей.
Желаем роста, процветанья

И лидерства, рывков вперед,
Пускай же эти пожеланья
Простимулируют полет!

Турбів / Конекс

Ласка Світлана

Вівсяники / Аптека

Іванченко Інна

С круглой датой поздравляем,
Любви, добра мы вам желаем,
Не перед чем не отступать,
Задачи сложные решать.
Пусть будет все у вас прекрасно,
И коллектив ваш будет ясным,
И сильным, смелым и надежным
И дружным, крепким, осторожным.
Любите фирму вы свою,
Большую, крепкую семью.

Зіненко Дар'я   
Приморськ / КП АО Фармація ЗОР Аптека 214

З 20-ти річчям Ананта!!!
В теплі весняні дні
шлем привітання тобі.
Бажаємо ідей багато, 
Працювати завзято.
Цвісти і процвітати,
Труднощів не знати. 
Довгих-довгих років
І успішних кроків!
Вітаю колектив Ananta Medicare і Provisor Club. Бажаю успіхів, 
натхнення, перспектив і нових ідей. 
Хай кожен день дарує радість і позитив!!!

Ananta усім допомагає
За що фармацевт її поважає.
В цей чудовий весняний час

Привітати ми хочемо Вас!
Як вишня зацвіла на весні,

Так і Ви будьте завжди міцні.
Хай попереду буде лиш успіх,

Що засвітить на обличчях усміх.
Хай покупці Вас не полишають,
Та усі плани успіхом увінчають.
З 20-ти річчям Ananta Medicare 



Лахнова Виктория       Новопсков/ ФОП Кочкин Н.В.

Суми / Аптека Низьких Цін №14

Синько Тетяна
Диканька / Аптека ФОП Гусаренко

Бокань Олена 

Вовчинець / Аптека 1 ІФНМУ

Лукашик Тамара 

Фирме нашей 20 лет, возраст всё ж немалый. Мы Ананта-лучше всех, прекрасней не встречали. 
Поздравления все нам шлют. Празднует победу! Наш упорный труд, принесёт большой успех. 
Конкурентов не боимся, мы их уважаем! Добра и перспективы Мы всем друзьям желаем! Пусть 
бизнес наш уверенно, растёт и процветает, а в нашем деле лучшими всегда мы оставались!

С юбилеем Вас Ананта -
Вы чудесная команда!
Нам здоровье сохраняете,
Ведь о качестве как никто знаете!
Бесконечная забота -
от собственных заводов:
Индия, Европа, Азия и СНГ.
Доступные лекарства нам везде.
Как фармацевты так и пациенты
Благодарим за результат лечения!
За 20 лет совместного труда!
Желаем дальше так держать
И очень быстро процветать!
С днём рождения "Аnanta Medicare"!

У ANANTA юбилей,
Пусть Ваша фирма процветает,

И светит только позитив!
Желаем ей прекрасный идей,

Новых свершений и радостных дней!!!

Лук'янова Олена       Іркліїв / Аптека

Жерлицына Ольга      Харків / Гамма 55

Курдюкова Дар'я    Харків / Аптека низькі ціни 1

Желаю, чтобы бизнес
Рос и развивался,
Чтоб вашими успехами
Мир весь восхищался.

Желаю, чтобы брендом
Мировым вы стали,
В своем созвездии новые
Звезды зажигали.

С 20 юбилеем
Фирму поздравляю,
Добра и процветания
Я в этот день желаю.

Вы 20 лет сияете
На звездном небосклоне,
Пусть конкуренты вас
В дороге не догонят.

Десь у лісі серед трав

Зайчик пролісків нарвав,

Цілу ніч ішов він пішки,

Аж до ран натер він ніжки.

В двері лапкою шкребе,

З Днем народження тебе!!!

20 років - супер дата!
Дуже друзів тут багато:
Фармацевти, провізора,
А також їх дітвора.
Бажаю й надалі 
Так гарно розквітати,

Грамоти й медалі
Почесні здобувати,
Створювати препарати
Відомі на весь світ,
Щоб Ananta прожила,
Не одну сотню літ!

Поздравляю с Юбилеем! Желаю известности, процветания, 
доверия людей, надежных партнеров, уважения конкурентов, 
роста прибыли, прекрасной команды, интересных рабочих 
моментов. Пусть следующие 20 лет для АНАНТА Медикеар станут 
продуктивными, амбициозными, благоприятными для развития и 
новых возможностей!!!

Короп / Фирма Мединтех

Заяць Ал на  i
Харків / Стиф_сервис

Ефименко Екатерина  

Поздравление для Компании Ананта, с 
НАИЛУЧШИМИ пожеланиями!!!



Загинайло Елена        Дніпро / АНЦ

Вашей фирме 20 лет
Юбилей приличный,
Процветанья и побед,
Вам желаю лично!
Планы чтобы шли вперёд,
Цели достигались,
И от качества сырья
Только восхищались!!!

Пусть сопутствует успех,
Пусть доходы мчатся вверх,
Коллектив не подведёт
Рейтинг фирмы возрастёт!
Вы свернёте даже горы
И на звёздном небосклоне
Ярче пусть горит звезда
Конкурентов всех слепя!!!!

Лобунец Ольга   
Рубежное / Аптека

Волощенко Наталья   
Суми / Аптека низких цен

Відеопривітання
Волочиськ / Подорожник

Байда Маріна 

Фирм на свете очень много,
Но для нас важна одна.

Она стабильная, стальная
И пусть всегда будет такая.

Поздравляем руководство,
Весь Ваш дружный коллектив.
Желаем фирме превосходства,

большой энергии прилив.

В двадцатилетие желаем,
Удачи крупной на года.

Ananta Medicare - мы с Вами,
Вас Поздравляет вся страна.

Коляджин Тарас       Івано-Франківськ / ІФНМУ НВА № 1

Моя дорога Ananta Medicare, зі святом тебе!
Бажаю, щоб всі привітання,

які пролунали на твою адресу,
обов'язково здійснилися.

Якщо що – я допоможу тобі
у втіленні всіх планів і продаж       .

Знай, що ти можеш покластися
на мене в будь-якій ситуації.

Я завжди поруч, за першим столом       !
З ювілеєм!!!!

Дякуємо, дорогі колеги та друзі, 
за ваші щирі побажання!
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