BRANDURILE NOASTRE

www.bella.ro

www.scutece-happy.ro

www.seni.ro

Igienă feminină,
produse din bumbac
şi produse din hârtie.

Produse pentru îngrijirea
bebeluşilor şi copiilor.

Gamă completă
de produse
pentru incontinenţă.

www.matopat.ro

www.pollenaewa.com.pl/en

www.tzmo.ro

Produse sanitare
şi dispozitive
medicale.

Cosmetice pentru
îngrijirea corpului.

Produse pentru curăţenie.

SC BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL
Tel. 021.350.08.80
Email: marketing@bella.ro

BELLA ROMÂNIA IMPEX SRL
Membră a Grupului TZMO SA

Conferinţa:
„Managementul serviciilor
pentru vârstnici: sustenabilitate
şi dezvoltare profesională”
Bucureşti, 10-12 Mai 2017

RESPONSABILITATE

IMPLICARE SOCIALĂ

De 20 de ani suntem alături de clienţii şi de partenerii noştri şi încercăm să venim
în întâmpinarea cerinţelor acestora. Misiunea noastră este să oferim produse şi servicii de cea mai bună calitate.

Începând cu anul 2015, organizăm anual în colaborare cu ADIV România, Conferinţa
„Serviciile de Îngrijire pe termen lung”, eveniment dedicat îmbunătăţirii serviciilor
medico-sociale din Instituţiile de îngrijire pentru vârstnici. Din 2017, co-organizator
este și Facultatea de Filosofie și Știinte Social Politice din Iași.

Este singurul eveniment din România, ce
reuneşte anual participanţi din ţară şi din
Europa, profesionişti în domeniul în care
activează, care depun mult efort pentru a
atrage atenţia societăţii şi a instituţiilor
statului, asupra importanţei dezvoltării
îngrijirii pe termen lung.

Bella România organizează proiecte menite să îmbunătăţească calitatea vieţii
clienţilor şi să optimizeze gestionarea produselor de îngrijire. Ne implicăm în campanii sociale şi sprijinim persoanele cu nevoi speciale.

SENIOMAT
Seniomat este o aplicaţie modernă pentru
îmbunătăţirea operaţiunilor instituţiilor pentru
vârstnici, prin optimizarea gestionării produselor de îngrijire. Combină trei funcţii – cruciale
pentru o instituţie – comenzi, management,
profit.

SENI CUP România
Organizator al Turneului naţional de fotbal
pentru persoane cu dizabilităţi, ce susţine
depăşirea barierelor de gen, de vârstă şi de
handicap, din interiorul grupurilor sociale.

Obiectivele Conferinţei:
prezentarea sistemului de Îngrijire pe termen lung din România
nivelul de aplicabilitate al standardelor europene de îngrijire, în România
evidenţierea problemelor socio-politico-culturale ce stau la baza serviciilor
medico-sociale în România
schimb de experienţă (România, Polonia, Germania, Italia, Belgia, Austria)
dezvoltarea profesională a directorilor de centre – stadiu, etape, perspective

Turneul Internaţional
de baschet în fotoliu
rulant “Maria”
Suntem sponsor principal al Turneului, care are
loc anual la Oradea şi este cel mai important
eveniment de baschet adaptat, din România.

Eveniment organizat în parteneriat cu:

Asociația “Sf. Voievod
Ștefan cel Mare - Hârja”

