
м. НовотроїцькеПольченко Татьяна 

м. Коростень

Ришняк Олександра

«Щиро дякую вам за подарунок. Мені було дуже приємно! Моє 
поздоровлення було присвячено відданій своїй справі команді! З ранковою 
чашечкою кави, з подякою завжди буду згадувати вас. 

Вже встигла ознайомитися з новими рубриками на сайті: «Територія 
відпочинку», «Мистецтво продажів».  Дуже цікаво, пізнавально та корисно. Ваші 
поради  варто використовувати в повсякденному житті та на роботі,  статті 
навчають та розвивають. До кожного конкурсу, тестів ставлюсь  відповідально. 
Маю надію, що наші старання допомагають і вам. А подарунки - це завжди 
приємно та вдвічі приємно отримати високу оцінку від професіоналів! Бажаю 
натхнення та успіху всім членам клубу та команді  Provisor club.»

Репринцева Юлия        м. Харків 

«Подарок получила! Спасибо) Процветания компании, здоровья 
руководству и всем сотрудникам. Благодарность всем, кто курирует сайт и 
разрабатывает для нас интересные конкурсы!»

«Спасибо за приятный 
подарочек, пью утром на 
работе кофе и вспоминаю 
все ваши препараты)))»

«Отримала заохочувальний 
подарунок від Provisor club. 
Дуже вдячна!!!»

м. Калинівка

Долюк Тетяна

конуд радоо п д йат овик

м. Слов'янськПрийменко Любовь
«Подарок получила, огромное спасибо) Было приятно и 

неожиданно! Желаю Ананта Медикеар дальнейшего 
процветания и взаимовыгодного сотрудничества со всеми 
специалистами фарм. рынка!»

м. ТульчинТимчик Яна

«Дякую, Вам за такий чудовий 
подарунок! Побільше успіху, креативних 
ідей, та цікавих конкурсів!!!»



смт. ДиканькаБокань Олена

г. РубежноеЛобунец Ольгам. НадвірнаПлитус Юлія

м. ПриморськЗіненко Дар'я

«Хочу подякувати 
к о м п а н і ї  A n a n t a 
Medicare і Provisor Club 
за цікаві конкурси та 
можливість творчо 
р е а л і з о в у в а т и с я . 
Щиро дякую за чудові 
емоції та подарунки))»

«Чашка “20-річчя 
Ananta” чудова. Дуже 
задоволена, що 
компанія проводить 
такі цікаві конкурси, за 
які можна отримати 
чудові подарунки. 
ДЯКУЮ!!!»

«Спасибо за чашку. Вы - классные!»«Отримала, щиро дякую за подарунок)»

г. НовопсковЛахнова Виктория
«Вже отримала подарунок! 

Дуже сподобався! Дякую!»

м. КорюківкаКукуюк Ірина
«Подарунок отримала))) 

Дуже вдячна)))»

г. Новоград-Волынский

Горголь Светлана

г. Новоград-Волынский

Гуливская Карина

м. Івано-Франківськ

Наконечна Наталія

м. Бердичів

Сироїд Наталія

« С п а с и б о !  П о д а р о к 
получила. Буду пить чай и Вас 
вспоминать.»

«Дякую фармацевтичній 
компанії АНАНТА за сувенірний 
подарунок. Дуже задоволена.»

м. ПолтаваІванова Вікторія

«Дуже сподобався подарунок, дуже 
вдячна вам!»

г. ХарьковКозина Светлана
«Нещодавно отримала подарунок .  Дуже 

несподiвано та дуже приємно. Щиро дякую!»

«Щиро дякую за подарунки. 
У Вас завжди цікаві конкурси 
та гарні подарунки. Provisor 
club - Ви найкращі))))»

«Подарок получила. 
Спасибо большое! Очень 
приятно)»

конуд радоо п д йиа втко

смт. РатнеКорнелюк Ліна

«Отримала подарунок: кружку від 
компанії.  Дуже дякую! Приємно вражена!»

м. ХарківКурдюкова Дар'я

«Дуже дякую Вам за подарунок, 
приємно порадували!»

смт. ВисокопілляСмірнова Олена 
«Подарунок отримала. Це був для мене справжній сюрприз! Величезне дякую! 
P.S. Вже смакую чай із чашечки!)»


	Страница 1
	Страница 2

