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A cég profilja

Üdvözöljük a TIENS-nél!

A

z egészség mindig is a legnagyobb
ajándék volt, ezért a TIENS mindig
kulcsfontosságúnak tartotta a fogyasztók
egészségét és jólétét. Szerte a világon
naponta több mint 190 országának 30 milliót
is meghaladó háztartása élvezheti a közismert
kínai TIENS cég természetes, egészségmegőrző
termékeinek előnyeit.
A gondosan, nagy odafigyeléssel kiválogatott,
természetes összetevőjű termékek, az 5000
éves kínai egészségmegőrző kultúrának és a
legmodernebb biotechnológiai eredményeknek
kiváló ötvözése. A kínai egészség ismerete
sikeresen megválaszolta azt a kérdést, hogy hogyan
maradjunk egészségesek napról napra és hogyan
érjünk el jobb eredményeket a legmodernebb
kutatások támogatásával.

Bevezetés

Elszánt TIENS dolgozók és tanácsadók ezrei napról
napra azon fáradoznak, hogy hirdessék a pozitív,
természetes és egészséges életmódot. Céljuk az
egészséges életmód, a vállalkozói szellem, a jólét,
az együttérzés és remény üzenetének közvetítése.
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Víziója által vezérelve a TIENS Csoport számos üzleti
és emberi kapcsolata stratégiai partneri kapcsolattá
nőtte ki magát. Háztartások és világszerte híres
cégek, mint például a Microsoft, Pfizer, IBM és China
Telecom alakítottak ki sikeres üzleti szövetséget a
TIENS-sel.
Az alapító és elnök Mr. Li Jinyuan stratégiai vezetése
alatt, a TIENS Tanácsadók és alkalmazottak napról
napra elkötelezetten munkálkodnak a közös
vállalati célok megvalósításán; a világ egészségének
megőrzésén, a társadalom támogatásán és egy
világszínvonalú üzlet építésén és fejlesztésén.
Elkötelezettek a Li Jinyuan alapító elnök úr által
vizionált „Great health for all” stratégiai vezetői
célok megvalósításában.
A TIENS erős gyökerekkel rendelkezik, viszont ezzel
egyidejűleg, követvén a világ trendjeit, sikerült egy
nagyvilági márkának maradnia a folyamatosan
növekvő számú globális fogyasztók számára.
Olvassa el ezt az üzleti áttekintést a TIENS csoport
sikertörténetéről és váljon Ön is részévé ennek a
sikernek!

A TIENS csoport Profilja:
MÁRKA SZLOGEN:
Harmónia, Felelősség, Jólét
TIENS MÁRKA:
Egy világ, egy család
A SZERETET FILOZÓFIÁJA:
Érezd, teremtsd meg, add át a szeretetet
ÜZLETI FILOZÓFIA: Társadalmi felelősségvállalás
az emberek egészségének megőrzése által

KÜLDETÉSE:
Ellátni a fogyasztókat világszerte kiváló minőségű termékekkel, üzleti lehetőségekkel, valamint oktatást
biztosítani számukra annak érdekében, hogy javuljon az
életminőségük és egy harmonikus társadalom jöjjön létre
5

Bevezetés

MÁRKA ÉRTÉKE:
Különleges újítás, Kimagasló felelősség és Kiváló csapatmunka

A TIENS CSOPORT ALAPÍTÓJA
MR. LI JINYUAN
• TIENS Csoport Elnöke,
• Meijingi Nemzetközi TIENS Jótékonysági Alapítvány 		
Elnöke
• A Közvetlen Értékesítési Szövetség Világszövetsége
Végrehajtó Bizottságának tagja,
• Kínai Egészségügyi Szövetség Alelnöke
• A Hagyományos Kínai Orvostudományi Társaság Alelnöke
• A Kínai Vállalkozási Szövetkezet Alelnöke
• Kínai Egészségügyi Szervezet Alelnöke
• A Nankai Nemzetközi Üzleti Iskolán „Vezető Tanári 		
Közgazdasági Fokozat”

Bevezetés

Mr. Li Jinyuan kitüntetései:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nemzeti Egység és Fejlődés modell
Top 10 legbefolyásosabb kínai üzletember
Ázsia Top 10 Egészségipari Fogyasztói Márkája oklevél
Az Év Arca “Ázsia Márka”
Kínai Jótékonysági Díj
Top 10 Kínai Nemzetközösség példaképe
Kína Gazdaságának Top 10 új arca cím
Top 10 Úttörői Cím a “Kínai Táplálkozási Iparban”
Nemzeti Márkaépítési Díj
Nemzet Kiváló Üzletembere cím

befektetés, illetve az ingatlanszektor)
tevékenykedő globális vállalattá
nőtte ki magát. Ma a TIENS csoport
egy jól megalapozott és energikus,
határokon átnyúló szervezet, mely
elkötelezte magát, hogy vezető
szerepet vállaljon a globális
közvetlen értékesítési iparágban.
Céljainak
megvalósítása
éredekében
bővíti
üzleti
hálózatát, javítja szolgáltatási
kínálatát
és
korszerűsíti
tevékenységi körét.
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Bevezetés
Introduction

M

r. Li Jinyuan már fiatal
korában foglalkozott az
energiai, élelmiszeripari,
orvostudományi
és
más iparágakkal, ezáltal széleskörű
tapasztalatra tett szert a vállalati
működésben.1995-ben Mr. Li Jinyuan
megalapította a TIENS Csoport Co.
Ltd-t Tiencsinben, Kínában. A TIENS
1997-ben lépett ki a nemzetközi
piacra, és azóta számos szektorban
(idetartozik a biotechnológia, az
egészségmegőrzés, a turizmus, az
oktatás és képzés, a pénzügy és
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Bevezetés

Egy keleti vállalkozás –
egy világklasszis márka
A TIENS Csoport egy multinacionális konglomerátum, amely
ipari, üzleti és pénzügyi tőkét egyesít, és tevékenységi körei
között megtalálható a biotechnológia, az egészségkezelés,
a szállodamenedzsment és turizmus, az oktatás és képzés,
az e-kereskedelem, a pénzügyi befektetések stb. Mivel
a vállalat üzleti tevékenysége több mint 190 országot
érint, a TIENS Csoport mára 110 országban és régióban
állított fel leányvállalatot, ráadásul számos ország vezető
vállalataival stratégiai szövetségre lépett. A TIENS Csoport
átfogó, innovatív és változatos termékportfólióval
rendelkezik, többek között egészségmegőrző élelmiszereket,
wellnessberendezéseket, szépség- és bőrápolási, valamint
háztartási termékeket értékesít.
A TIENS Csoport a távol-keleti kultúra hagyományaira
építve a tisztítás, pótlás, erősítés általi egyensúlyi állapot
és a megelőzés egészségmegőrzési elveit ötvözi a
legmodernebb technológiával. A TIENS Csoport vezető
vállalat az egészségügyi és jólléti iparágban, és az olyan
termékei, mint a különféle étrend-kiegészítők, egészségügyi
berendezések, bőrápolási és háztartási termékek több mint
40 millió családba vittek jobb életminőséget, egészséget,
boldogságot, szépséget és jómódot.
8

A márka elismerései
A TIENS Csoport legitim, jó hírű márkaként elkötelezett a Globális
fejlesztési stratégiájában és a saját márka kiépítéséért kitűzött célok
elérésében, ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy megteremtsen
és fejlesszen egy márkát, amelyet a világ minden pontján elismernek.
A TIENS legfontosabb termékei és a TIENS védjegy már több mint 140
országban regisztrálva van, és olyan nemzetközi védjegytársaságok
is elismerik, mint a madridi Nemzetközi Védjegyszervezet, az Európai
Unió védjegyszervezete és a Szellemi Tulajdon Afrikai Szervezete.

A márka elismerései:
Top 500 ázsiai márka
Márkaépítéshez hozzájáruló vállalat
Kínai éves márkadíj
Top 10 legkedveltebb fogyasztói márka az ázsiai egészségügyi iparban
Befolyásos nemzetközi márka az egészségügyi iparban
AAA hitelminősítésű kínai vállalat
Különleges díj a top 10 kínai egészségügyi terméknek a 		
márkahitelességért
• Az év legkiválóbb márkamegjelenése nemzetközi piacokon
9

Bevezetés

•
•
•
•
•
•
•
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Természet adta egészség
A TIENS Csoport egy sikeres globális vállalat, amelynek célja
a legmagasabb szintű életminőséget eljuttatni az emberek
otthonába, változást hozni a világ egészségében, valamint
elhozni az embereknek a harmóniát és a reményt. A TIENS
Csoport a nagy tiszteletnek örvendő kínai egészségmegőrző
tudást kombinálja a legmodernebb biotechnológiával,
amelynek eredménye biztonságos, kiváló minőségű termékek,
amelyek megfelelnek a helyi piacok követelményeinek és
szabályozásainak. A Csoport mára négy fő kategóriában van
jelen:

Bevezetés

•
•
•
•
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Táplálkozás
Jólét
Szépségápolás
Háztartás

Ezek a kategóriák egyedi rendszerként táplálják és szépítik
az arcot, a testet, óvják a környezetet, támogatják a test és a
lélek egészségét, valamint segítenek megőrizni a természetes
harmóniát.
A természetes összetevőkből készült és a mai táplálkozási és
kutatási trendeket követő étrend-kiegészítők, az egészséget
támogató berendezések, a fiatalságot, szépséget és egészséget
szolgáló, kiváló minőségű szépség- és bőrápolási kozmetikumok
mind olyan termékek, amelyeken keresztül a TIENS elsőrangú
minőséget, határtalan hitelességet, nagy technológiai
eredményeket és az élet esszenciáját ajándékozza a vásárlóinak

Technológiai innovációk, professzionális vezetés
millió jüan (10 millió dollár) értékű befektetés keretein belül
történt.
Az intézet minden technikai erőforrást megragad annak
érdekében, hogy mozgatórugója maradjon a TIENS folyamatos
innovációjának és fejlesztésének. A Kutatási Intézet biztosíték
arra, hogy a TIENS Csoport továbbra is úttörő maradjon a
kutatás-fejlesztés terén, és hogy természetes erőforrások
segítségével olyan egészségjavító termékeket készítsen,
amelyekre a fogyasztók világszerte vágynak.
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Működés

A TIENS Élettudományi és Technológiai Kutatási Intézetének
célja modern technológiai megoldásokkal elősegíteni az
emberiség tudományos fejlődését, és szolgálni az emberi
egészséget szerte a világon, gyümölcsözővé tenni az emberi
szaktudást, valamint megteremteni a termelés, a kutatás
és a piackutatás együttműködését a Nagy EgészségügyiTechnológiai Innovációs Rendszerben – így válhat a TIENS a
világ vezetőjévé az egészségügyi kutatások terén.
Az Intézet gondosan tervezett, a legmodernebb
technológiával és a legkiválóbb tudományos berendezésekkel
felszerelt, ráadásul technikusok és orvosok elit csoportja
gondoskodik az iparág, az egyetemek és a kutatóközpontok
információinak
összegyűjtéséről,
hogy
folyamatosan
élen járhasson az egészségügyi szektor innovációiban.
A kutatócsoport már sikeresen vett részt olyan nemzeti
projektekben, amelyek öregedésgátló termékek, valamint
növényi alapú tisztítószerek kifejlesztését tűzték ki célul.
A kutatóközpont 6000 m2-es területén a gyógyszerészeti
és egészségügyi laboratóriumokra vonatkozó legszigorúbb
nemzetközi szabványoknak is megfelelnek. Tökéletes hely
ez kutatási és tudományos projektek számára. A modern
termelési, technológiai és fejlesztési létesítmény kutatási
eszközeinek és berendezéseinek beszerzése egy csaknem 80

A cég profilja

Elsőrangú berendezés, professzionális gyártás
A TIENS kiváló minőségű egészségügyi termékei az alábbi
sarokkövekre építenek:

Működés

•
•
•
•

A kínai egészségmegőrző kultúra hatása
A modern biotechnológia
A természetes anyagok felhasználása
Ultramodern termelési létesítmények

A TIENS Nemzetközi Egészségipari Parkjának modern
termelési területe 1 km2-es területen fekszik, és összesen
7 milliárd jüanos (933 millió dollár) befektetés. Az innovatív
technológiák, a gyárkialakítás, az energiatakarékos
létesítmények és az automatikus termelési berendezések
terén nemzetközi szinten is az egyik legfejlettebbnek számít
12 ez az ipari park. Mivel az emberi erőforrás, a logisztika, a
termékek bekapcsolódnak a pénzügyek és informatika
vérkeringésébe is, az ipari park nélkülözhetetlen elemévé vált

a TIENS egészségügyi iparának.
A TIENS Csoport a világ vezető beszállítóival áll kapcsolatban.
Ilyen partner többek között a német Azo GmbH&Co. KG,
a Bosch, a GEA Group, az olasz IMA és a svéd NORDEN
MACHINERY AB. A magas szintű automatizálás és a
nemzetközi gyártásminőségi szabványoknak való megfelelés
teszi lehetővé a TIENS Csoport számára, hogy bármely ország
fogyasztói igényeit képes legyen kiszolgálni.
A TIENS központi termelési bázisa Kínában található, a
tengerentúlra a vietnámi bázis termel, továbbá OEM- és
ODM-gyárakkal rendelkezik az Egyesült Államokban,
Mexikóban, Brazíliában, Spanyolországban, Norvégiában,
Oroszországban, Indiában, Malajziában, Indonéziában, DélKoreában, Egyiptomban és más országokban – ez utóbbiak
látják el a készletek utánpótlását. A TIENS termékei így
képesek gyorsan reagálni a világpiaci igényekre.

Kiváló minőség a jövőben is
A TIENS Csoport céljai között szerepel a világ egészségének
javítása, a technológiai innovációk felhasználása és a folyamatos
fejlődés az ügyféligények kielégítéséért, ezért a TIENS egy olyan
minőségirányítási rendszert hozott létre, amely megfelel a
nemzetközi szabályozásoknak, így folyamatosan felügyelheti a
termelést, az ellátási láncot és az ügyfélszolgálatot.
A
TIENS
Csoport
Globális
minőségirányítási
és
élelmiszerbiztonsági rendszere a legszigorúbb nemzetközi
szabványoknak is megfelel. A TIENS Csoport támogatja
a különböző kultúrákat, ezért rendelkezik halal és kóser
tanúsítványokkal is.

A TIENS a világban a magas minőségről, a természetes
egészségmegőrző termékeiről, valamint a kiemelkedő
üzleti szabványairól ismert. A TIENS hisz benne, hogy a
vállalatoknak követniük kell a tisztességes üzletvitel elvét,
és a fogyasztók számára olyan termékeket kell biztosítaniuk,
amelyek biztonságosak, valamint szem előtt tartják az emberi
egészséget és jóllétet. A TIENS Csoport vállalati kultúrájának
része a tisztesség és egymás megbecsülése, hiszen csak így
vagyunk képesek elérni a Kiváló egészséget mindenkinek
célkitűzésünket.

A globális minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszer
megteremtéséhez és a nemzetközi termékelvárási szintek eléréséhez a
TIENS Csoport az alábbi irányelveket követi:
•
•
•
•

Egészséges és jelentőségteljes élet
A technológia és innováció útja
A folyamatos fejlődés gyümölcse
Elégedett ügyfelek megnyerése

HACCP Élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítvány
ISO9001 Minőségirányítási rendszer tanúsítvány
ISO22000 Élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítvány
ISO17025 Nemzetközi laboratóriumirányítási rendszer
tanúsítvány
• Egészséges élelmiszer – termelési specifikáció
• Iszlám HALAL tanúsítvány
• Indonéz saría tanúsítvány
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Működés

•
•
•
•
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Az egész világot behálózó, robusztus rendszer
A TIENS logisztikai műveletei rendkívül professzionálisak és a
legtöbbet számítógép vezérli. A TIENS Csoport gyors, rugalmas,
átfogó és hatékony logisztikai megoldásokat biztosít annak
érdekében, hogy a termékek zökkenőmentesen eljuthassanak
az egyes TIENS-régiókba szerte a világon.
A TIENS Logisztika az alábbi elveket követi:
• Szabványosítás,
• Specializáció,
• Információelosztás.
A vállalat a világpiaci hálózati infrastruktúra megteremtéséhez
az alábbi szolgáltatási célkitűzéseket követi:

Működés

•
•
•
•
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Biztonság,
Hatékonyság,
Pontosság,
Rugalmasság.

A TIENS Nemzetközi Egészségipari Park raktárai automatikus
raktárkezelési rendszerrel, függőleges emelőberendezésekkel,
elektronikus címkézéssel digitális szortírozórendszerrel,
valamint számos nemzetközi, fejlett tárolóberendezéssel és
szortírozást támogató technológiával működnek. A belföldi
logisztikai elosztóközpontok Észak-Kína, Kelet-Kína, DélKína, Északnyugat-Kína, Délnyugat-Kína és Északkelet-Kína
forgalmas városaiban mind megtalálhatók.
A TIENS tervei között szerepel további logisztikai
elosztórendszerek létrehozása Délkelet-Kína és KözépÁzsia, Európa, Afrika, Amerika egyes régióiban az SF
Express, a Sinotrans, a DHL és más helyi és nemzetközi
logisztikai nagyvállalatok segítségével. A stratégiai kapcsolat
megteremtésével fenntartható fejlődés biztosítható a helyi és
határokon átívelő e-kereskedelmi logisztikában.

Becsületes szolgáltatással
túlszárnyalni az elvárásokat

Az átfogó vevőkapcsolat-menedzsment (CRM) csapatok elsőrangú
technológiával, páratlan üzleti érzékkel és nagyfokú hatékonysággal
felvértezve igyekeznek professzionális szolgáltatást és ügyvitelt
biztosítani a globális piacon. A professzionális, hatékony,
kényelmes és egylépéses módon működő ügyfélszolgálat szintén
elengedhetetlen, ha nagyszerű termékminőségről, egészséges
életmódról és elégedett ügyfelekről van szó.
15

Működés

A TIENS Csoport az ügyfélközpontú szolgáltatások elvében hisz. A
vállalat éppen ezért hozta létre saját vevőkapcsolat-menedzsment
(CRM) rendszerét, amely a TIENS-termékek közvetlen értékesítését
veszi alapul, és az üzletre való maximális rálátással biztosítja a
vállalat számára, hogy tökéletesen megértse ügyfeleit. A rendszer
a műveletek és rendszerek átfogó elemzésére épül, és fő célja
személyre szabott szolgáltatásokat biztosítani a TIENS-ügyfeleknek,
valamint az elvárásaikat is felülmúlva, kiváló ügyfélélményt nyújtani.

A cég profilja

A háztartási kiadások kezelése
nagyobb vagyon érdekében
A Fogyasztással bevételhez jutni – Nagyobb vagyon
fogyasztásból a TIENS fogyasztóinak és tanácsadóinak egyik
közös célja és álma.

Működés

A TIENS Csoport legfőbb tevékenysége a közvetlen értékesítés.
A fogyasztók közvetlenül a TIENS-től jutnak szolgáltatásokhoz és
termékekhez, így kimarad a folyamatból a hagyományos piaccal járó
körülményesség, ráadásul pénz takarítható meg a forgalmazáson
és a raktározáson. A kevesebb kiadás pedig nagyobb bevételt jelent.
Az értékesítő a TIENS-termékek fogyasztásával és értékesítésével
egyben bevételforrásra is szert tesz. A TIENS tanácsadóinak így
saját érdekükben áll egyre több TIENS-termék értékesítése és
fogyasztása – a termékek egyre több előnyét élvezhetik, miközben
segítik a TIENS Csoport nemzetközi fejlődését.
A TIENS Csoport vállalati kultúrája a Három hálózat egyesülése,
hat hálózat interakciója behelyettesítési elméletre épül –
a turizmus, a kutatás, az oktatás és képzés, a nemzetközi
kereskedelem, az információcsere, valamint a nemzetközi integráció
egyéb formái megalapozzák az erős fogyasztást és marketinget:
a régiókon, határokon és iparágakon átívelő tevékenység vonzza
és mozgósítja a társadalom erőforrásait, javítja a marketing erejét
és az egyéni versenyképességet. Az ügyfelek és a tanácsadók így
bevételhez és termékekhez jutnak, miközben elősegítik és fejlesztik
a TIENS Csoport nemzetközi jelenlétét.
16

Hatékony információs
platform
A TIENS Csoport a globális fejlődés során a
legnagyobb hangsúlyt az információs platform
megteremtésére helyezte. A TIENS az évek
során stratégiai együttműködésbe kezdett olyan
vállalatokkal, mint az IBM, Oracle, Microsoft,
HP, Cisco, Orange, Amazon és más kínai és
nemzetközi hardver- és szoftvergyártók. Létrejött
az adatbusz a központ és a leányvállalatok között,
amely mára több mint 100 országban nyújt
információs támogatást a leányvállalatok között.
A TIENS Csoport ERP, CRM, B2B.
A TIENS egy e-kereskedelmi
platform fejlett globális telepítését
és fejlesztését is támogatja. Ez a
rendszer öt fő modulból áll:
•
•
•
•
•

Közvetlen értékesítés,
Kiskereskedelem,
Egészségmenedzsment,
Online vásárlás,
Pénzügy.

Legfőbb fókuszpontjai:
•
•
•
•

Határokon átívelő,
Kultúrákon átívelő,
Többnyelvű alkalmazás,
Interaktív interfész.

A vállalat ennek segítségével
új üzleti élményt és üzleti
fejlődési csatornákat mutathat
az embereknek a világ minden
pontján.
17

Működés

B2C platformokat, egyszeri regisztrációs pontot,
egységes platformot, globális vállalkozási portált,
valamint helyzetelemző rendszert hozott létre,
amelyek mind hatékonyan támogatják az Egy
test, több szárny TIENS-stratégiát.

A cég profilja

Létesítmények

Együtt az
Egy test, több szárny célért
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A TIENS Egy test, több szárny
stratégiája értelmében a TIENS közvetlen
értékesítési üzlete maga a test, amely az
alábbi platformok nyújtotta előnyökhöz
fér hozzá: TIENS Élettudományi és
Technológiai Kutatási Intézet, TIENS
Tesztközpont, TIENS Meijing Nemzetközi
Jótékonysági Alap, Tai Ji Sun Kórház,
mobil egészségügyi és közösségi
szolgáltatások, TIANYUAN Egyetem,
TIENS
All-Legend-létesítmények,
e-kereskedelem, TIENS Oktatási és
Képzési Rendszer, pénzügyi befektetések,

ingatlanok, TIENS-berendezésgyár és
egyéb üzemek, amelyek mind a TIENS
harmadik üzleti fejlődésének szárnyai.
Az Egy test, több szárny stratégia
továbbá azt is jelenti, hogy a TIENS Csoport
rendszeresen átfogó elemzést végez
a világpiac helyzetéről, amelynek célja
felmérni a vállalat üzleti struktúrájának
helyzetét, valamint az egyes iparágakban
rejlő fejlődési potenciált. Ez egy összetett
és innovatív vállalatfejlesztési modell,
amely szerte a világon működik.

Tai Ji Sun Kórház – egy egészséges világért
A kórház a maga 28 000 m2 alapterületével Kína legnagyobb
és legfejlettebb egészségközpontja. A kórház egy rendkívül
modern egészségügyi platform, ahol az ügyfelek személyre
szabott, kiváló minőségű egészségügyi ellátást kapnak –
mindent egy helyen. A Tai Ji Sun Kórház és Nemzetközi
Egészségügyi Központ a TIENS Nemzetközi Egészségipari Park
része és fenntartója kizárólag a TIENS Csoport. A létesítményben
aprólékos szűrővizsgálatokat, hatékony kezelést, precíz
rehabilitációt és prevenciót biztosítanak a pácienseknek.
A Tai Ji Sun Kórházban a legmodernebb berendezések és a
legkiválóbb szakemberek kapnak helyet. A kórház átfogó
orvosi szolgáltatásai világviszonylatban is a leginnovatívabbnak
számítanak, különös tekintettel a korai szűrővizsgálatokra és a
rákdiagnosztikára. A létesítményben kiterjedt adatplatformok
segítségével genetikai fogékonysági vizsgálatokat végeznek a
súlyos veszteségek megelőzése és a precíz kezelések érdekében.
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Létesítmények

A Tai Ji Sun Kórház és Nemzetközi Egészségügyi Központ
a „mindenkinek ugyanazt a gyógyszert” elv helyett célzott
kezeléseket biztosít. A Tai Ji Sun Egészségügyi Bevásárlóközpont
új fejezet az egészségügy jövőjében, hiszen jelentősen javíthatja
a páciensek életminőségét.

A cég profilja

Az All-Legend márka
folyamatos fejlesztése
Miután a TIENS Csoport jelentős, egyre növekvő jelenlétét megalapozta
a világpiacon, 2009-ben 1,8 milliárd jüant (211 millió dollárt) fektetett a
szabadidő, a turizmus és a média iparágakba.
Ezen vállalkozás keretein belül a TIENS Csoport hatalmas tőkét
fektetett szállodák és azokhoz kapcsolódó létesítmények építésébe,
valamint a megbízható All-Legend hotelmárka kidolgozásába. A cél
egy sikeres üzletlánc kiépítése volt, amely integrálja a szállodákat, a
turizmust, az ingatlankezelést, a kultúrát és a kommunikációt, ráadásul
elsőrangú, ügyfélközpontú szolgáltatást biztosít, amely megfelel a
legprofesszionálisabb elvárásoknak és a legszigorúbb nemzetközi
szabványoknak is.
A vendéglátóiparba tett befektetések elnyerték az ügyfelek bizalmát, és
létrehoztak egy erős luxusmárkát, megvalósítva ezzel az All-Legend márka
eredeti célkitűzéseit.

Létesítmények

A TIENS Csoport létesítményei:
•
•
•
•
•
•
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All-Legend VIP Club
All-Legend Hot Spring Resort
All-Legend Nemzetközi Szálloda
All-Legend Business Hotel
All-Legend Inn
TIENS Nemzetközi Konferenciaközpont
(akár 7000 főre)
• TIENS Nemzetközi Bankett-terem (akár
3000 főre)
• TIENS Nemzetközi Kiállítóközpont

All-Legend
Hot Spring Resort
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Létesítmények

Az All-Legend Hotel Resort & Spa az
itt alkalmazott újfajta fizikoterápiás
módszerekkel
elképesztően
pozitív
hatással van az egészségre. A vendégek
egyszerre élvezhetik az exkluzív élményt,
az elsőrangú kiszolgálást és a kristálytiszta
vizet. Ez a lenyűgöző létesítmény több
mint 39 000 m2 alapterületű, a hőforrás
vize pedig megfelel a természetes
hőforrásokra vonatkozó szabványoknak.

A cég profilja

Kapcsolat a világgal

Az oktatásba való befektetés az ország és a lakosok hasznára válik
Egy országot és annak társadalmát a legjobban úgy
jutalmazhatjuk, ha támogatjuk az oktatási szektor
fejlesztését. A TIENS Csoport 1,4 milliárd jüant (190
millió dollárt) fektetett Tiencsin első és egyetlen
magánfőiskolájának, a Tiencsin Tianshi Főiskolának a
megépítésébe. A főiskolát 1999-ben alapította a TIENS,
és 2008-ban az Oktatási Minisztérium is elismerte
főiskolaként.
A TIENS Csoport azóta sokat invesztált egy új kampusz
megteremtésébe, utat adva ezzel a növekedésnek és a
bővülésnek. Az új kampusz Tiencsin Wuqing fejlesztési
területén talált otthonra, ahol a tervek szerint 3,2 km2
területen összesen 2,1 km2 alapterületű épület kap majd
helyet. Az új kampusznak jelenleg csak egy része áll
használatban.
A Tianshi Főiskola 7 karán most összesen 27 szakot
látogathatnak a hallgatók, olyan szakokat, mint a
művészet és dizájn, biológia és élelmiszermérnök, vállalati
adminisztráció, közgazdaságtan és menedzsment,
elektronikus információ és automatizálás, idegen nyelvek,
orvostudomány – az alapszakos diplomák ezen területeken
szerezhető mesterszakos végzettséggel egészíthetők ki.
Mivel a kiváló oktatás biztosítása kínai és nemzetközi
hallgatók számára egyaránt kiemelkedő fontosságú,
ezért a főiskola több nemzetközi cserediákprogramot és
együttműködési megállapodást is életre hívott.
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A TIENS ráadásul már a
TIANYUAN Egyetemet is
a Tiencsin Tianshi Főiskola
alapján fejleszti. 2017-ben az
egyetem több mint 50 szakon
30 000 hallgatót fogadott.
A TIANYUAN Egyetemet a
legfejlettebb oktatási filozófia
szerint vezetik, és számos
nemzetközi szervezettel

áll együttműködésben. Az
egyetem a legmodernebb
kutatás-fejlesztési berendezések
és innovatív megoldások
segítségével igyekszik eljuttatni az
emberekhez a kultúrákon átívelő
szemléletmódot, ezzel is tovább
segítve a globális egészségügy
fejlődését.

Jótékonyság és a társadalom iránti elkötelezettség
A TIENS Csoport vállalati filozófiája Segíteni a társadalmat az
emberiség egészségének helyreállításával, ezért már több mint
1,5 milliárd jüant (200 millió dollárt) fektetett közjóléti projektekbe az
egészségügyhöz, oktatáshoz, katasztrófakár-enyhítéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó jótékonysági programok keretében.
TIENS Meijing Nemzetközi Alap
TIENS Oktatástámogatási Terv
TIENS Nyugati Tehetségképzési Terv
Kínai Oktatásfejlesztési Alap
Li Jinyuan Oktatásfejlesztési Alap
TIENS Kéz a kézben a vakokért program
Anyák és csecsemők egészsége – 120 projekt
TIENS Zeneiskola
Afrikai árvák és AIDS-betegek megsegítése projekt
Árvák megsegítése (Oroszország)
Ukrán „Egyediség” Jótékonysági Alap Program
Gyermektárs Program

Kezdetekben a vállalat az egyéné. Ahogy fokozatosan gyarapodik,
úgy válik az országévá, az emberekévé, a közösségévé.
–– a TIENS ezt az elvet követve mindig számon kérhető volt, és továbbra
is kiáll ezen érték mellett
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Kapcsolat a világgal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A TIENS Csoport őszintén hisz az Átérezni,
létrehozni, megosztani a szeretetet filozófiában.

A cég profilja

Globális találkozók és TIENS családi összejövetelek

2000

A nemzetközi „Augusztus harmadika”
ünnepséget első alkalommal Moszkvában
rendezték meg, ahová különböző
országokból 126 senior képviselő és több
mint 2000 TIENS üzleti partner vett részt.

2004

A Kuala Lumpurban megrendezett 4.
TIENS Nemzetközi Konferencián több
mint 10 000 TIENS üzleti partner vett
részt.

2006

Kapcsolat a világgal

A TIENS Csoport hatalmas nemzetközi konferenciákat tart, ahová meghívja a nemzetközi üzleti partnerek legkiválóbb képviselőit,
hogy együtt élvezhessék a vállalat ünnepségét, és megoszthassák gondolataikat a TIENS fejlődési stratégiáival kapcsolatban.
A konferenciák során a TIENS modern képzésekkel és turisztikai programokkal mond köszönetet üzleti partnereinek a régió
fejlődésében játszott hatalmas szerepükért.

A Jakartában tartott 11. Évfordulós
Ünnepségen már több mint 100 000
TIENS üzleti partner tette tiszteletét,
elindítva ezzel a TIENS újabb fejlődési
hullámát.
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2015

A TIENS 20. születésnapját több mint
50 000 TIENS üzleti partner ünnepelte
együtt a TIENS Nemzetközi Egészségipari
Parkban.

2016

A Balin tartott 21. Születésnapi
Ünnepségen több mint 50 országból
8000 TIENS üzleti partner ünnepelt
együtt, akik szemtanúi lehettek egy új
kezdetnek, az új fejlődésnek, a TIENS új
jövőjének.

2017

Az indiai Delhiben tartott 22. TIENSszületésnapon több mint 11 000 vezető
és tanácsadó jelent meg több mint 50
országból, hogy együtt ünnepeljék a
TIENS harmadik fejlődési hullámának
sikereit.
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2014

A TIENS 19. évfordulójára több mint
25 000 partner érkezett Moszkvába.

A cég profilja

A TIENS Európa Régió leányvállalatai
Az utazás még koránt sem ért véget: a TIENS Csoport folyamatosan új kapcsolatokat épít magánszemélyekkel, szervezetekkel
és ipari társaságokkal. A TIENS alkalmazottai és tanácsadói mind egy emberként dolgoznak a vállalat fejlődéséért, és mind
magukénak vallják Li elnök úr Jobb egészséget mindenkinek elvét, így közösen dolgoznak azért, hogy a TIENS egy nemzetközileg
elismert márka legyen az egészségügyben.
Bulgária: Tiens Bulgaria EOOD
bul. „Todor Alexandrov” 28 1303 Sofia
Tel.: +359 88 4173356
Email: office@tiens.bg
Web: www.tiens.bg
Litvánia: UAB „Korporacija Tjanši”
Ulonų g. 5 LT-08240 Vilnius
Tel.: +370 5 212 2212
Mob.: +370 655 39361
Email: info@tiens.lt
Web: www.tiens.lt
Észtország: UAB „Korporacija Tjanši”
Ulonų str. 5 LT-08240 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 212 2212
Mob.: +370 655 39361
Email: info@tiens.lt
Web: www.tianshi.ee
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Lettország: SIA „Korporācija Tjaņši“
Ģertrūdes iela 33/35
Rīga, LV-1011
Tel.: +371 67240037
Mob.: +371 20232897
Web: www.tiens.lv

Franciaország: TIENS France SARL
104 Avenue de France, 75013,
Paris, France
Tel.: +33146461028
Email: contact.tiens.france@tiens.com
Web: www.tiens-france.fr

Horvátország: Tiens d.o.o.
Ul. Gajnički vidikovac 23 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 3704288
Email: info@tiens.hr
Web: www.tiens.hr

Németország: Tianshi GmbH
Bundesallee 184-185 10717 Berlin
Tel.: +49 30 800973 80
Fax: +49 30 800973 922
Email: info@tiens.de
Web: www.tiens.de

Csehország: Tiens Czech
Republic s.r.o.
Chrudimská 2526/2a 130 00 Praha 3
Tel.: +420 2 24237601
Fax: +420 2 72652460
Email: databaze@tiens.cz
Web: www.tiens.cz

Magyarország: Tiens Hungary Kft.
Futó u. 31-33.
1082 Budapest
Tel.: +36 1 2029010
Email: tiens@tiens.hu
Web: www.tiens.hu

Olaszország: Tiens Italia srl
P.le Biancamano 8
20121 Milano
Tel.: +39 02 62032055
Email: info@tiens.it
Web: www.tiens.it

Szlovákia: TIENS SLOVAKIA s.r.o.
Mierová 85
821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 43631976-77
Email: info@tienssk.sk
Web: www.tienssk.sk

Lengyelország: Tiens Sp z o.o.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
Tel.: +48 22 6219090
Fax: +48 22 6214207
Email: tiens@tienspolska.pl
Web: www.tiens.pl

Szlovénia: Tiens d.o.o.
Celjska cesta 24b
3212 Vojnik
Tel.: +386 31 730646
Email: tiens@siol.net
Web: www.tiens.hr/si-hr/

Románia: S.C. TIANSHI GROUP CO S.R.L.
Bd. Ghencea 43B, et. 3
061692 Bucharest
Tel.: +40 21 7462888
Fax: +40 21 7454888
Email: office@tiens.ro
Web: www.tiens.ro
Szerbia: TIAN SHI YING XIAO DOO
Boska Zivkovica 17 Beograd
Tel: +381 64 5772823
Email: info@tiens.rs
Web: www.tiens.rs

Ukraine: Tiens Ukraine
04073, Ukraine, Kyiv, prospekt Stepana
Bandery, 13-B, litera „A”
Tel.: 044-277-35-35
Email: contact@tiens.ua
Web: www.tiens.ua

Spanyolország: Tianshi Spain S.L.
C/ Caballero 39
08014 Barcelona
Tel.: +34 931 057 007
Email: info@tiens.es
Web: www.tiens.es
Egyesült Királyság: TIENS UK LTD
Churchill House,
120 Bunns Line, Mill Hill,
London NW7 2AS, United Kingdom
Tel.: +44 20 82007788
Email: info@tiens.co.uk
Web: www.tiens.co.uk

Megjegyzés:
Amennyiben a TIENS Irányelvek és eljárások-ról szeretne többet megtudni, érdeklődjön az adott TIENS Európa Régió
képviselőjénél vagy a leányvállalat weboldalán
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