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Директору
 РТСЦ УВЕСЬ СВІТ ЧЕРКАЩИНИ, ПП

Літовченку В.А.

Шановний Володимир Анатолійович!
____Вітаємо  Вас  особисто  та  всіх  робітників  РТСЦ  УВЕСЬ  СВІТ  ЧЕРКАЩИНИ,  ПП  з  новим
досягненням  у  розвитку  підприємства!  За  результатами  аналітики  та  згідно  протоколу  №  20  від
18.03.2019 Вашу компанію внесено до реєстру Кращих постачальників товарів та послуг і представлено
до відзнаки «Вибір споживача 2018».

____Дане досягнення підкреслює високу якість роботи компанії та її значиму роль у розвитку галузі.
Потрапивши до реєстру кращих постачальників, Ви підвищуєте престиж, імідж та довіру до Вашого
підприємства.

____Експертна оцінка проведена згідно КВЕД 52.12.0 «Ремонт і технічне обслуговування інших машин і
устатковання». Відмітка про внесення компанії до реєстру «Кращих постачальників товарів та послуг»
розміщена у картці компанії на сайті www.ukr-centr.com.ua. Вам вже надається право посилатися на
ресурс, щоб інформувати про свої досягнення клієнтів та партнерів.

____Завдяки успішній діяльності компанії та колективу, за відмінну якість послуг та значимий внесок у
розвиток галузі  Вам надається право отримати Національний сертифікат «Вибір споживача 2018».
Відзнака «Вибір споживача 2018» показує клієнтам та партнерам, що послуги підприємства являються
надійними, якісними та пріоритетними для вибору.

____Команда аналітичного центру ще раз вітає Вас з цією подією та повідомляє, що додатково, в рамках
номінації Вам надається пріоритетне право отримання:

- Торгової марки та логотипу «Вибір споживача 2018»
- Національного сертифікату підтвердження якості
- Статус-нагороди «Вибір споживача 2018»
- Розміщення прес-релізу про компанію в ЗМІ та на нашому сайті
- Відзнаки для кращих працівників компанії


____Отримання відзнаки надається виключно кращим компаніям галузі та затверджується Аналітичним
центром України, Асоціацією економічного співробітництва та розвитку підприємництва та компанією
«International business community».

____Для отримання додаткової  інформації та переліку затверджених відзнак просимо відповісти на e-
mail або зв’язатися з працівником відділу по роботі з корпоративними клієнтами,
Тетяна
(094)855 59 60, (044)355 59 60
sverkovich@ukr-centr.kiev.ua

З повагою,
Генеральний директор

Майсак В.Г.


