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Zdravie je odjakživa najväčším darom a 
spoločnosť TIENS vždy považuje zdravie a 
kondíciu svojich zákazníkov za kľúčovú prioritu. 

Každý deň si môže 30 miliónov domácností 
v 190 krajinách po celom svete užívať benefity 
prírodných, na zdravie zameraných produktov, ktoré 
ponúka renomovaná čínska spoločnosť TIENS. 

Starostlivo zvolený rad produktov pre zdravie je 
výnimočnou kombináciou inšpirovanou 5000-ročnou 
čínskou kultúrou uchovávania zdravia a najnovšími 
výdobytkami na poli biotechnológií. Čínske poznatky o 
zdraví úspešne odpovedajú na otázku ako dosiahnuť a 
zachovať si zdravie a v kombinácii s objavmi najnovších 
výskumov umožňujú dosiahnuť ešte lepšie výsledky. 

Pre tisícky oduševnených pracovníkov a distribútorov 
TIENS po celom svete je každodennou misiou 
podporovať pozitívny, prirodzený a zdravý životný 
štýl. Nesú posolstvo zdravého, harmonického života, 
podnikavého ducha, úspechu, súcitu a nádeje. 

Mnoho jednotlivcov a firiem inšpirovaných týmito 
skvelými víziami si so spoločnosťou Tiens Group 
vybudovali silné strategické partnerstvo. Top 
spoločnosti a celosvetovo renomované značky, ako 
Microsoft, Pfizer, IBM a China Telecom vytvorili úspešné 
spojenectvá so spoločnosťou TIENS. 

Pod strategickým vedením zakladateľa a predsedu 
predstavenstva pána Li Jinyuana distribútori a 
pracovníci TIENS vášnivo realizujú korporátnu víziu 
Skvelého zdravia pre všetkých; zvyšujú kvalitu 
zdravia svetovej populácie, prispievajú k blahobytu 
spoločnosti vytváraním príležitostí na rozvoj podnikania 
a špičkového celosvetového biznisu. 

Spoločnosť TIENS, pevne zakorenená v Číne a súčasne 
sledujúca svetové trendy, zostáva kozmopolitnou 
značkou s neustále rastúcim počtom zákazníkov po 
celom svete. Prečítajte si viac o príbehu úspechu o 
spoločnosti Tiens Group a možno tak podporíte svoje 
rozhodnutie stať sa jeho súčasťou! 

Vitajte v TIENS
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Profil Tiens Group

SLOGAN ZNAČKY: 
Harmónia, zodpovednosť, prosperita
JADRO ZNAČKY: 
Jeden svet, jedna rodina
FILOZOFIA CHARITY: 
Láska – cíť ju, vytváraj ju, rozdávaj ju
OBCHODNÁ FILOZOFIA: 
Prispievať spoločnosti obnovou zdravia ľudstva 
HLAVNÉ HODNOTY ZNAČKY: 
Výnimočné inovácie, najvyššia zodpovednosť, vynikajú-
ca tímová práca
POSLANIE ZNAČKY: 
Poskytnúť zákazníkom na celom svete kvalitné produk-
ty a príležitosti na vzdelávanie a rast, zlepšovanie kvali-
ty života a vytvorenie harmonickej spoločnosti.
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• Predseda predstavenstva Tiens Group
• Prezident Medzinárodnej charitatívnej nadácie TIENS Meijing
• Člen Výkonného výboru Svetovej federácie Asociácií   
 priameho predaja 
• Viceprezident Čínskej asociácie starostlivosti o zdravie 
• Viceprezident Čínskej spoločnosti pre štúdium tradičnej  
 čínskej medicíny
• Vicepredseda Čínskej federácie podnikateľov
• Viceprezident Čínskej asociácie zdravotníctva
• Absolvent ekonomického štúdia Medzinárodnej školy  
 podnikania na univerzite Nankai (držiteľ titulu Executive  
 Master of Business Administration).

Pán Li Jinyuan získal tieto ocenenia:
• Vzor národnej jednoty a pokroku
• Top 10 najvplyvnejších čínskych svetových lídrov
• Top 10 lídrov ázijského priemyslu starostlivosti o zdravie
• Výročná osobnosť ázijskej značky
• Čína - Ocenenie za výnimočný prínos vo filantropii
• Čína Top 10 Osobnosť v rámci Spoločenstva národov
• Top 10 Osobnosť ekonomického spravodajstva Číny
• Top 10 priekopník v čínskom priemysle výživy 
• Ocenenie za vybudovanie národnej značky
• Národné ocenenie Výnimočný čestný a statočný podnikateľ 

ZAKLADATEĽ TIENS GROUP
PÁN LI JINYUAN
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Pán Li Jinyuan v mladosti 
pracoval v oblasti energetiky, 
potravinárstva, medicíny a 
v iných odvetviach a získal 

rozsiahle skúsenosti v celej škále 
podnikateľských činností. V roku 
1995 v meste Tianjin v Číne založil 
spoločnosť Tiens Group Co. Ltd 
a zahájil veľkolepé uvedenie 
firmy na medzinárodný trh, ktoré 
uskutočnil v roku 1997. Spoločnosť 
sa odvtedy stala celosvetovým 
gigantom s aktivitami v mnohých 
odvetviach vrátane biotechnológií, 

zdravotníctva, cestovného 
ruchu, vzdelávania, finančných 
investícií a nehnuteľností. Dnes 
je spoločnosť Tiens Group 
dobre zavedenou a energicky 
sa rozvíjajúcou nadnárodnou 
organizáciou odhodlanou 
dosiahnuť vedúcu úlohu v 
globálnom priemysle priameho 
predaja. Pri dosahovaní cieľov 
rozširuje svoju obchodnú 
sieť, zlepšuje svoju ponuku 
služieb a modernizuje rozsah 
svojich aktivít.
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Podnikanie z Orientu, 
svetová značka 

Tiens Group je nadnárodný konglomerát, integrujúci 
priemyselný, obchodný a finančný kapitál s pôsobnosťou v 
oblasti biotechnológií, manažmentu zdravia, hotelového 
manažmentu a cestovného ruchu, vzdelávania a školenia, 
elektronického obchodu, finančných investícií, atď. 
Spoločnosť Tiens Group rozvíja svoje obchodné aktivity vo 
viac ako 190 krajinách, prevádzkuje pobočky v 110 krajinách 
a regiónoch a vytvára strategické partnerstvá so špičkovými 
podnikmi v mnohých krajinách. Tiens Group ponúka široké 
portfólio inovatívnych a rozmanitých produktov vrátane 
potravinových doplnkov, wellness prístrojov a pomôcok a 
výrobkov pre krásu, starostlivosť o pleť a o domácnosť.  
Na základe dedičstva a rozvíjania orientálnej kultúry spája 
spoločnosť Tiens Group unikátny koncept starostlivosti o 
zdravie spočívajúci v očiste, regenerácii, výžive a prevencii 
so špičkovými modernými technológiami. Diverzifikované 
produkty vyvinuté spoločnosťou Tiens Group, lídrom v odvetví 
zdravia a wellness, ako sú potravinové a výživové doplnky, 
prístroje pre starostlivosť o zdravie, produkty starostlivosti o 
pleť a o domácnosť, umožnili vyššiu kvalitu života takmer 40 
miliónom rodín a priniesli zdravie, šťastie, krásu a hojnosť do 
celého sveta.  
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Ocenenia značky:

• Top 500 ázijská značka
• Spoločnosť prispievajúca k budovaniu značky 
• Ocenenie Čínska značka roka 
• Top 10 zákaznícky najobľúbenejšia značka v ázijskom  
 priemysle zdravia 
• Vplyvná medzinárodná značka v priemysle zdravia 
• Čínsky podnik s ratingom AAA
• Špeciálne ocenenie Top 10 dôveryhodná značka čínskych  
 produktov pre zdravie 
• Cena roka za medzinárodné zviditeľnenie značky 

Ú
vo
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Budovanie značky
Spoločnosť Tiens Group, uznávaná ako legitímna a renomovaná 
značka, sa pevne zaviazala k strategickým cieľom Stratégie 
globálneho rozvoja a Budovaniu vlastnej značky a postupne 
vytvára a rozvíja celosvetovo uznávanú národnú značku.

Ochranná známka kľúčových produktov TIENS „TIENS“, „       “ a 
„        “ je už zaregistrovaná vo viac ako 140 krajinách a v rôznych 
medzinárodných orgánoch ochranných známok, vrátane Madridskej 
medzinárodnej organizácie pre ochranné známky, Organizácie 
Európskej únie pre ochranné známky a Africkej organizácie na 
ochranu duševného vlastníctva.
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Zdravie pochádzajúce z prírody  

Tiens Group je úspešná globálna spoločnosť s ambíciou 
prinášať ľuďom do života najvyššiu kvalitu a krásu, zlepšiť 
zdravie svetovej populácie a šíriť medzi ľudí pozitívne myšlienky 
harmónie a nádeje. 
Zjednotením uznávaných poznatkov čínskej zdravovedy s 
najnovšími biotechnológiami prináša spoločnosť Tiens Group 
bezpečné produkty špičkovej kvality v súlade s požiadavkami 
a špecifikami jednotlivých miestnych trhov v štyroch hlavných 
kategóriách:

• Výživa,
• Wellness,
• Krása a osobná starostlivosť,
• Domácnosť.  

Tvoria jedinečný systém výživy a skrášlenia tváre a tela, 
starostlivosti o životné prostredie, podpory zdravého životného 
štýlu pre jednotu mysle a tela a zachovanie prirodzenej 
harmónie. 

Spoločnosť TIENS svojou ponukou širokej škály výživových 
doplnkov s prírodným zložením zostavených na základe 
svetových výskumov a trendov v oblasti výživy,            zdravie 
zlepšujúcich prístrojov, vysokokvalitných produktov osobnej 
starostlivosti a špičkovej pleťovej kozmetiky obnovujúcej 
mladosť, krásu a vitalitu, prináša zákazníkom na celom svete 
najvyššiu kvalitu, bezhraničnú dôveryhodnosť, špičkové 
technologické výsledky a to najlepšie z prírody.

Ú
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Technologické inovácie, profesionálne vedenie

Výskumný inštitút vied a biotechnológií TIENS sa snaží posúvať 
rozvoj ľudského vedeckého poznania a slúžiť verejnému 
zdraviu na celom svete prostredníctvom najmodernejších 
špičkových technológií, zamestnávaním vysoko 
kvalifikovaných pracovníkov, spájaním výroby, výskumu a 
prieskumu trhu v rámci Systému technologických inovácií 
pre skvelé zdravie – to všetko robí spoločnosť TIENS s 
cieľom zaistiť si vedúce postavenie vo svetovom výskume v 
oblasti zdravia. 

Inštitút je precízne vyprojektovaný, disponuje najnovšou 
technológiou a špičkovým vedeckým vybavením a pracujú 
v ňom vynikajúce odborné tímy technikov a lekárov. 
Zhromažďuje informácie z priemyslu, univerzít a výskumných 
centier z celého sveta, aby sa udržal na špičke inovácií v 
oblasti zdravotníctva. Výskumný tím už úspešne pracoval na 
národných projektoch pri vývoji produktov proti starnutiu a 
čistiacich prípravkov na rastlinnej báze. 

Výskumné zariadenie má rozlohu 6 000 m2 a spĺňa 
najprísnejšie medzinárodné štandardy projektovania a 
výstavby farmaceutických a zdravotníckych laboratórií. 
Predstavuje ideálne prostredie pre výskum a vedecké projekty. 
Spoločnosť investovala do vedecko-výskumných zariadení a 
prístrojov približne 80 miliónov juanov (10 miliónov euro), 

vďaka čomu vzniklo špičkové centrum pre vývoj produktov 
a technológií. 

Inštitút naplno využíva svoje technické zdroje ako silnú 
motiváciu neustáleho rozvoja a inovácií TIENS. Výskumný 
inštitút je zárukou, že spoločnosť Tiens Group bude 
pokračovať vo svojej priekopníckej práci v oblasti vývoja 
a výskumu s cieľom ďalej vyvíjať produkty zamerané na 
zdravie s použitím prírodných zdrojov, ktoré sú vyhľadávané 
zákazníkmi na celom svete

Č
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Základným kameňom vysokokvalitných produktov TIENS pre 
zdravie sú:

• Vplyv čínskej kultúry starostlivosti o zdravie,
• Použitie pokročilých biotechnológií,
• Využívanie prírodných zložiek,
• Ultramoderné výrobné zariadenia.

Najmodernejšia výrobná základňa Medzinárodného 
priemyselného parku zdravia TIENS sa rozkladá na rozlohe 
1 km2 s celkovou investíciou 7 miliárd juanov (933 miliónov 
eur). V celosvetovom meradle je považovaný za jeden z 
najpokročilejších z hľadiska inovatívnych technológií, záhradnej 
architektúry, energeticky úsporných stavieb a automatizovaných 
výrobných liniek. V spojení s ľudskými zdrojmi, logistikou, 
produktmi, financiami a IT tak vzniká základný prvok zdravotne 
orientovanej činnosti spoločnosti TIENS. 

Spoločnosť Tiens Group nadviazala vzťahy s poprednými 
svetovými dodávateľmi, napríklad nemeckými firmami 
Azo GmbH&Co. KG, Bosch, GEA Group, talianskou IMA, 
švédskou NORDEN MACHINERY AB. Táto vysoko špecifická 
automatizácia a dodržiavanie medzinárodných noriem pre 
kvalitu výroby umožňujú spoločnosti Tiens Group uspokojovať 
potreby zákazníkov jednotlivých krajín. 

Hlavná výrobná základňa TIENS sa nachádza v Číne, zahraničné 
výrobné prevádzky sú vo Vietname a OEM/ODM fabriky sa 
nachádzajú v Spojených štátoch, Mexiku, Brazílii, Španielsku, 
Nórsku, Rusku, Indii, Malajzii, Indonézii, Južnej Kórei, Egypte 
a v ďalších krajinách – ako doplnkové centrá. V dôsledku 
toho produkty TIENS veľmi promptne reagujú na dopyt na 
globálnom trhu. 

Špičkové vybavenie, vyspelá výroba 

Č
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Napredovanie s najvyššou kvalitou

Ako súčasť svojho cieľa zlepšovať zdravie svetovej populácie 
použitím technických inovácií a neustálym zlepšovaním sa pre 
zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, prijala spoločnosť Tiens 
Group systém riadenia kvality, ktorý zodpovedá medzinárodným 
nariadeniam na kontrolu kvality výroby, dodávateľského reťazca 
a služieb zákazníkom.  

Globálny systém riadenia kvality TIENS a Systém ochrany 
potravinovej bezpečnosti TIENS spĺňa najprísnejšie 
medzinárodné štandardy. Tiens Group, ako prejav rešpektu a 
úcty k rôznym kultúram a vierovyznaniam, spĺňa aj požiadavky 

certifikátov Halal a Kosher. 

Vo väčšine krajín je spoločnosť TIENS známa svojimi 
vysokokvalitnými prírodnými produktmi pre zdravie a 
príkladnými obchodnými štandardmi. 
Spoločnosť TIENS verí, že podnik by mal dodržiavať Princípy 
čestného podnikania a v súlade s nimi poskytovať zákazníkom 
bezpečné produkty s rešpektom k ľudskému zdraviu a pohode. 
Firemná kultúra Tiens Group je založená na čestnosti a rešpekte 
voči každému, kto pracuje na plnení cieľa Skvelého zdravia 
pre všetkých.

Pre dodržiavanie globálneho systému riadenia kvality a ochrany potravinovej bezpečnosti a ďalej s cieľom zabezpečiť, aby 
produkty TIENS spĺňali pokročilejšiu medzinárodnú úroveň, uplatňuje spoločnosť Tiens Group tieto pozitívne smernice: 

• Žiť zdravý a zmysluplný život,
• Kráčať cestou technológií a inovácií,
• Uplatňovať pravidlo neustáleho zlepšovania,
• Získať si srdcia spokojných zákazníkov.

Certifikácie:

• Systém riadenia bezpečnosti potravín HACCP
• Systém riadenia kvality ISO9001
• Systém riadenia bezpečnosti potravín ISO022000
• Medzinárodný systém riadenia laboratórií ISO17025
• Nariadenia ohľadom výroby zdravých potravín
• Islamská certifikácia HALAL
• Indonézska Šaría certifikácia Č

in
no
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Logistické operácie TIENS sú profesionálne a plne 
automatizované. Tiens Group ponúka rýchle, flexibilné, 
komplexné a efektívne logistické riešenia na zabezpečenie 
plynulej dodávky produktov do jednotlivých regiónov TIENS na 
celom svete. 

Logistika TIENS je založená na nasledujúcich pracovných 
princípoch:

• Štandardizácia,
• Špecializácia,
• Šírenie informácií.

Pracovné a servisné ciele pre budovanie sieťovej infraštruktúry 
na globálnom trhu sú:

• Bezpečnosť,
• Účinnosť,
• Včasnosť, 
• Flexibilita.

Sklady v Medzinárodnom priemyselnom parku zdravia TIENS sú 
vybavené automatizovaným skladovým systémom, vertikálne 
zdvíhanými kontajnermi, elektronickými štítkami, digitálnym 
triediacim systémom a sériou medzinárodných pokrokových 
skladových zariadení a triediacich technológií. Vnútroštátne 
logistické centrá boli zriadené v hlavných prepravných uzloch 
miest v severnej, východnej a južnej Číne a v severozápadnej, 
juhozápadnej a severovýchodnej Číne. 

V spolupráci s SF Express, Sinotrans, DHL a ďalšími domácimi a 
medzinárodnými logistickými gigantmi plánuje TIENS vybudovať 
Logistické distribučné centrá v regiónoch Juhovýchodnej a 
Strednej Ázie, v Európe, Afrike a Amerike s cieľom vytvárať 
strategické partnerstvá pri dosahovaní udržateľného rozvoja 
domácej i cezhraničnej e-commerce logistiky.

Stabilný systém s celosvetovým dosahom

Č
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Prekonávanie očakávaní
vďaka excelentným službám

Spoločnosť Tiens Group uplatňuje koncept poskytovania služieb 
orientovaných na zákazníka. Zaviedla Systém riadenia vzťahov so 
zákazníkmi (CRM) vyznačujúci sa jedinečnými charakteristikami 
priameho predaja TIENS a poskytuje podniku komplexnú možnosť 
pre pochopenie zákazníka. Funguje to prostredníctvom starostlivých 
analýz jednotlivých operácií a systémov, aby zákazníci TIENS dostali 
individuálne služby prekonávajúce ich očakávania pre výnimočné 
zákaznícke skúsenosti. 

Komplexné tímy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) disponujú 
kvalitnými, silnými obchodnými zručnosťami pre vysokoefektívne 
služby a riadenie globálneho trhu. Profesionálne, efektívne a pohodlné 
koncové servisné call centrum, v ktorom zákazníci vybavia všetko 
na jednom mieste, je úzko spojené s vysokou kvalitou produktov, 
zdravým životným štýlom a spokojnosťou zákazníkov.

Č
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Riadenie výdavkov domácnosti 
pre finančný blahobyt

Blahobyt zo spotreby – väčší blahobyt z riadenej spotreby je 
cieľom a snom zákazníkov a distribútorov TIENS. 
Hlavným podnikaním Tiens Group je priamy predaj. Zákazníci 
dostávajú služby a produkty priamo od TIENS, vďaka čomu sa môžu 
vyhnúť nepohodlným nákupom v obchodoch a šetria výdavky na 
cestu a skladovanie. Znižovanie výdavkov vedie k väčším príjmom. 
Predajca môže mať úžitok zo spotreby produktov TIENS a z ich 
predaja ako zdroj jeho príjmu. Preto distribútorom TIENS veľmi 
záleží na predaji a užívaní čo najviac produktov TIENS – aby si 
tak mohli vychutnať zvyšujúce sa výhody a zároveň podporovali 
medzinárodný rozvoj Tiens Group. 

Podnikanie Tiens Group je založené na substitučnej teórii Splynutia 
troch sietí, interakcie šiestich sietí – prostredníctvom cestovného 
ruchu, výskumu, vzdelávania a odbornej prípravy, medzinárodného 
obchodu, výmeny informácií a ďalších foriem globálnej integrácie 
vzniká silná základná spotreba a marketing medziregionálny, 
cezhraničný a medzirezortný. Cieľom je osloviť a mobilizovať zdroje 
spoločnosti, posilniť marketingový tím a individuálnu súťaživosť. 
Ako zákazníci, tak aj predajcovia dokážu dosiahnuť úroveň, kde si 
vedia užívať bohatstvo a produkty, a zároveň pritom propagujú a 
rozvíjajú internacionalizáciu spoločnosti Tiens Group.
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Efektívna informačná 
platforma

Pri svojom globálnom rozvoji kladie spoločnosť 
Tiens Group najväčší dôraz na budovanie svojej 
informačnej platformy. Počas uplynulých rokov 
nadviazala strategickú spoluprácu s mnohými 
spoločnosťami, ako sú IBM, Oracle, Microsoft, 
HP, Cisco, Orange, Amazon a ďalšími špičkovými 
domácimi a medzinárodnými dodávateľmi IT 
hardvéru a softvéru. Vytvorila dátovú zbernicu 
DataBus medzi centrálou a pobočkami, aby svojim 
pobočkám vo viac ako 110 krajinách po celom 
svete poskytovala efektívnu informačnú podporu. 
Spoločnosť Tiens Group vybudovala platformy 
ERP, CRM, B2B, B2C, jednotnú registráciu a 
zjednotenú platformu, Systém globálneho 
portálu analýzy obchodných informácií (BI), ktoré 
efektívne podporujú stratégiu TIENS Jedno telo, 
mnoho krídel.

TIENS poskytuje pokrokové 
globálne zavedenie a rozvoj 
platformy pre elektronické 
obchodovanie. Pozostáva z piatich 
hlavných modulov: 

• Priamy predaj,
• Maloobchod,
• Manažment zdravia,
• Online nakupovanie,
• Financie. 

Jej kľúčovými bodmi sú:  

• Cezhraničnosť,
• Kultúrny presah,
• Multi-jazyčná aplikácia, 
• Interaktívne rozhranie,

na predstavenie novej obchodnej 
skúsenosti a kanálov rozvoja 
podnikania pre ľudí z rôznych častí 
sveta.

17
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Stratégia TIENS Jedno telo, mnoho 
krídel považuje podnikanie priameho 
predaja TIENS za hlavné telo a využíva 
všetky výhody nasledujúcich platforiem: 
Výskumného inštitútu pre biologické 
vedy a technológie TIENS, Testovacieho 
centra TIENS, Medzinárodnej charitatívnej 
nadácie TIENS Meijing, Nemocnice 
Tai Ji Sun pre modernú starostlivosť, 
mobilných zdravotných a komunitných 
služieb, Univerzity TIANYUAN, zariadení 
TIENS All-Legend, elektronického 
podnikania, Vzdelávacieho a školiaceho 
systému TIENS, finančných investícií, 

nehnuteľností, továrne na výrobu 
klasického nábytku a ďalších, ktoré 
fungujú ako krídla tretej vlny rozvoja 
podnikania TIENS.

Jedno telo, mnoho krídel tiež 
znamená, že Tiens Group pravidelne 
vykonáva komplexné analýzy situácie na 
globálnom trhu z hľadiska obchodnej 
štruktúry spoločnosti a potenciálneho 
rozvoja rôznych jeho rôznych odvetví. 
Ide o inovatívny komplexný model 
rozvoja podnikania, ktorý je zavádzaný 
celosvetovo. 

Spolu ovládneme budúcnosť s 
Jedným telom, mnohými krídlami 

Profil spoločnosti
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Nemocnica Taj Ji Sun – Maják celosvetového zdravia 

S podlahovou plochou 28 000 m2  ide o najväčšiu a 
najvýznamnejšiu inštitúciu starostlivosti o zdravie v Číne. 
Predstavuje špičkovú platformu manažmentu zdravia, ktorá 
poskytuje zákazníkom kompletné, individuálne prispôsobené a 
vysokokvalitné služby starostlivosti o zdravie na jednom mieste. 
Medzinárodné centrum managementu zdravia nemocnice Tai 
Ji Sun, začlenené do Medzinárodného priemyselného parku 
zdravia TIENS a založené výhradne spoločnosťou Tiens Group, 
má plnú kapacitu pre diagnostiku, efektívnu liečbu, presne 
cielenú rehabilitáciu a prevenciu. 

Tai Ji Sun sa môže pochváliť najmodernejšími prístrojmi a 
uznávanými odborníkmi. Poskytuje kompletné medicínske 
služby, ktoré patria medzi najinovatívnejšie na svete s precíznym 
skríningom a diagnostikou onkologických ochorení už od 
počiatočného štádia. Prináša testy genetických predispozícií a 
ďalšie špeciálne projekty s použitím obrovskej platformy údajov 
pre prevenciu vážnych zdravotných následkov a zaručenie 
presne cielenej zdravotnej starostlivosti. 

Medzinárodné centrum manažmentu zdravia nemocnice Tai Ji 
Sun uplatňuje princípy symptomatickej liečby namiesto vágneho 
neurčitého prístupu „rovnakého lieku pre rôznych ľudí“.  Vďaka 
výraznému zlepšovaniu kvality života pacientov Centrum zdravia 
Tai Ji Sun píše novú kapitolu budúcnosti manažmentu zdravia.
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Neustály vývoj a značka 
All-Legend
Po tom ako si spoločnosť Tiens Group zaistila pevné miesto na 
medzinárodnej scéne, investovala v roku 2009 1,8 miliárd juanov (211 
miliónov eur) do odvetví voľného času, cestovného ruchu a médií. 

Za týmto účelom investovala veľké finančné zdroje do vybudovania 
hotelového zariadenia s príslušenstvom a vytvorila uznávanú dôveryhodnú 
značku hotelov All-Legend. Jej cieľom bolo vytvoriť úspešný obchodný 
reťazec integrujúci hotelierstvo, cestovný ruch, správu nehnuteľností, 
kultúru a komunikáciu a v súlade s medzinárodnými štandardmi poskytovať 
profesionálne služby výnimočnej kvality orientované na hostí. 

Tieto investície do odvetvia hotelierstva a pohostinnosti si získali dôveru 
klientov prostredníctvom silného manažmentu luxusnej značky, čo je 
základnou korporátnou víziou značky All-Legend.

Zariadenia Tiens Group:
• All-Legend VIP Club
• All-Legend Hot Spring Resort (s horúcimi prameňmi)
• Medzinárodný hotel All-Legend 
• Business hotel All-Legend 
• All-Legend Inn 
• Medzinárodné konferenčné centrum TIENS (pre 7 000 osôb)
• Medzinárodná banketová hala TIENS (pre 3 000 osôb)
• Medzinárodné výstavné centrum TIENS
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All-Legend  
Hot Spring Resort 

All-Legend Hotel Resort & Spa – hotelový 
kúpeľný a wellness rezort s horúcimi 
prameňmi prináša výrazné zdravotné 
benefity prostredníctvom novátorského 
konceptu fyzioterapie. Hostia si 
môžu vychutnať exkluzívny zážitok 
vysokokvalitných služieb a krištáľovo 
čistej vody. Toto veľkolepé zariadenie sa 
rozkladá na ploche viac ako 39 000 m2 a 
voda z horúcich prameňov spĺňa rovnaké 
štandardy ako prírodná pramenistá voda.

21
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Investície do vzdelávania prospievajú krajine a jej obyvateľom
Najlepší spôsob ocenenia krajiny a jej obyvateľov je 
podpora rozvoja vzdelávania. Tiens Group investovala 
1,4 miliárd juanov (190 miliónov eur) do prvej a jedinej 
súkromnej vysokej školy v Tianjine – Tianjin Tianshi 
College. Škola bola založená spoločnosťou TIENS v roku 
1999 a v roku 2008 získala akreditáciu Ministerstva 
školstva ako vysoká škola s denným štúdiom.

Spoločnosť Tiens Group intenzívne investovala do rozvoja 
nového univerzitného areálu, ktorý umožní väčší rast a 
expanziu aktivít. Nové univerzitné mesto sa nachádza v 
priemyselnej zóne Wuqing v Tianjine a po dobudovaní sa 
bude rozkladať na rozlohe 3,2 km2 s celkovou podlahovou 
plochou budov 2,1 km2. Nové univerzitné mesto je už 
čiastočne spustené do prevádzky. 

Vysoká škola Tianshi teraz pozostáva zo 7 fakúlt a 27 
učebných odborov v odvetviach ako sú umenie a dizajn, 
biologické a potravinové inžinierstvo, administratíva 
podnikania, ekonómia a manažment, elektronické 
informácie a automatizácia, cudzie jazyky, medicína 
a udeľuje bakalársky titul v rôznych odboroch. 
Sústreďuje sa na poskytovanie kvalitného vzdelávania 
čínskym i zahraničným študentom a ponúka možnosť 
medzinárodných výmenných programov a projektov 
spolupráce.

Na základe aktivít Vysokej školy v 
Tianjine TIENS taktiež modernizuje 
Univerzitu TIANYUAN. V roku 
2017 univerzita prijala už  
30 000 študentov do viac ako 
50 učebných odborov. Univerzita 
TIANYUAN sa riadi pokrokovou 
vzdelávacou filozofiou a 

spolupracuje s medzinárodnými 
členskými organizáciami. Opiera 
sa o najnovšie poznatky z oblasti 
vedy a výskumu a o inovatívne 
nápady, uplatňuje medzinárodnú 
multikultúrnu víziu podpory 
rozvoja priemyslu globálneho 
zdravia.Pr
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Zo začiatku podnikanie patrí jednotlivcovi. Postupne, ako sa rozra-
stá, patrí krajine, ľuďom a spoločnosti. 

 – V súlade s týmto princípom má spoločnosť TIENS vždy na zreteli  
 spoločenskú zodpovednosť a na základe nej koná.

Tiens Group sa riadi filozofiou Prispievať spoločnosti obnovou 
zdravia ľudstva a veľkoryso investovala viac ako 1,5 miliardy juanov 
(200 miliónov eur) do programov pre verejné dobro prostredníctvom 
charitatívnych služieb zaoberajúcich sa zdravím, vzdelávaním, pomocou 
pri prírodných nešťastiach a ochranou životného prostredia.

• Medzinárodný charitatívny fond TIENS Meijing
• Plán na podporu vzdelávania TIENS
• Plán pre školenie západných talentov TIENS 
• Čínsky fond pre rozvoj vzdelávania
• Fond Li Jinyuana pre rozvoj vzdelávania
• Program TIENS „Ruka v ruke“ na pomoc zrakovo postihnutým 
• Projekt 120 – Zdravie matiek a detí
• Hudobná trieda TIENS
• Projekt starostlivosti o africké siroty a deti s AIDS
• Starostlivosť o siroty (Rusko)
• Program financovania charitatívnej nadácie Ukrajinská „Jedinečnosť“
• Program Detských spoločníkov

Filantropia a oddanosť spoločnosti 

Spoločnosť Tiens Group skutočne verí filozo-
fii Cíť lásku, vytváraj lásku, rozdávaj lásku. 
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V Moskve sa konala prvá medzinárodná 
oslava „3. august“. Podujatia sa zúčastnilo 
126 najvyšších predstaviteľov z rôznych 
krajín a viac ako 2 000 obchodných 
partnerov TIENS.2

0
0
0

4. medzinárodnej konferencie TIENS 
v Kuala Lumpur sa zúčastnilo viac ako  
10 000 obchodných partnerov TIENS.2

0
0

4

Takmer 100 000 obchodných partnerov 
TIENS sa zúčastnilo osláv 11. výročia v 
Jakarte, kde bola odštartovaná nová vlna 
rozvoja spoločnosti TIENS. 2
0
0
6

Globálne podujatia a stretnutia rodiny TIENS
Spoločnosť Tiens Group organizuje veľké medzinárodné konferencie, na ktoré pozýva výnimočných predstaviteľov svojich 
obchodných partnerov z celého sveta, aby sa zúčastnili veľkolepých osláv podnikania a diskutovali o stratégii rozvoja TIENS.
Počas konferencií sú organizované aj špičkové školenia a turistické podujatia, ako poďakovanie obchodným partnerom za ich 
obrovský podiel na ekonomickom rozvoji regiónu.
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Na oslavách 19. výročia TIENS v Moskve 
sa zišlo 25 000 obchodných partnerov 
TIENS.2

0
1
4

20. narodeniny spoločnosti TIENS 
oslávilo v Medzinárodnom priemyselnom 
parku zdravia TIENS viac ako 50 000 
obchodných partnerov. 2

0
1

5

Vyše 8 000 obchodných partnerov TIENS z 
viac ako 50 krajín a regiónov sa zúčastnilo 
osláv 21. výročia na Bali. Stali sa svedkami 
nového začiatku, nového rozvoja a novej 
budúcnosti TIENS.2

0
1

6

Viac ako 11 000 lídrov a distribútorov 
z vyše 50 krajín sa zúčastnilo osláv 22. 
výročia TIENS v indickom Dillí, kde oslávili 
úspech Tretej vlny rozvoja podnikania.2
0
1
7
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Pobočky TIENS v európskom regióne
Na svojej ceste vpred spoločnosť Tiens Group aj naďalej vytvára pevné partnerstvá s mnohými jednotlivcami, organizáciami a 
obchodnými partnermi. Všetci zamestnanci a distribútori TIENS oddane pracujú na globálnom rozvoji spoločnosti pod vedením 
predsedu predstavenstva, pána Li a v duchu jeho konceptu Skvelé zdravie pre všetkých, vďaka čomu sa spoločnosť stala 
medzinárodne uznávanou značkou v oblasti zdravia.

Bulharsko: Tiens Bulgaria EOOD
bul. „Todor Alexandrov” 28 1303 Sofia
Tel.: +359 88 4173356
Email: office@tiens.bg
Web: www.tiens.bg

Litva: 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 

Estónsko: 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

Lotyšsko: SIA „Korporācija Tjaņši“
Ģertrūdes iela 33/35 
Rīga, LV-1011
Tel.: +371 67240037
Mob.: +371 20232897
Web: www.tiens.lv

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

Česká republika: 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

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

Nemecko: 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

Maďarsko: Tiens Hungary Kft.
Futó u. 31-33.
1082 Budapest
Tel.: +36 1 2681313 
Fax: +36 1 3026456
Email: info@tiens.hu
Web: www.tiens.hu

Profil spoločnosti



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

Poľsko: 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

Rumunsko: 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

Srbsko: TIAN SHI YING XIAO DOO
Boska Zivkovica 17 Beograd
Tel.: +381 64 5772823
Email: info@tiens.rs
Web: www.tiens.rs

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

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

Španielsko: Tianshi Spain S.L.
C/ Caballero 39
08014 Barcelona
Tel.: +34 931 057 007
Email: info@tiens.es
Web: www.tiens.es

Spojené kráľovstvo: 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

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

Poznámka:
Ak sa chcete oboznámiť s Všeobecnými obchodnými podmienkami TIENS, kontaktujte, prosím, príslušnú pobočku TIENS  
v rámci európskeho regiónu, alebo navštívte jej webovú stránku.    
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