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Beste relatie,
Hierbij ontvangt u de
eerste nieuwsbrief van The
Surgical Company (TSC),
om u op de hoogte te
houden van onze nieuwste
ontwikkelingen.
Maar ook om u kennis
te laten maken met onze
producten.
Veel leesplezier!

The Surgical Company Nederland (www.tsc-nl.com) is een Nederlands bedrijf binnen een Europese
groep (The Surgical Company Group). TSC Nederland is uw partner in de gezondheidszorg:
voor de IC, anesthesiologie en neonatologie. Daarnaast wordt ons assortiment aangevuld met
zorgvuldig geselecteerde innovatieve producten voor de chirurgie, uro- en gynaecologie.
Wij richten ons op de intramurale gezondheidszorg met als hoofddoel het beschikbaar maken van de
meest moderne, innovatieve en kwalitatieve oplossingen voor de bovenstaande doelgroepen. Op de
volgende pagina stellen wij onze groep even voor:
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The Surgical Company (TSC) werd opgericht in
1993. Het bedrijf is door fusies en overnames
gegroeid en omvat inmiddels 9 productie- en
distributiebedrijven met totaal 350 werknemers
in 5 landen (www.surgcomp.com).
Locations The Surgical Company Group

De TSC groep ontwikkelt en produceert
enkele toonaangevende medische
producten en biedt innovatieve oplossingen
aan, zoals:
Patientenverwarmingssystemen,
The 37Company produceert vier
productlijnen om uw patiënten te
helpen normotherm te blijven.
Single-use video-bronchoscoop
van Axess Vision Technology
vermindert het risico op
crosscontaminatie.

The Surgical Company
viert 25 jarig bestaan

Sensium® trendmonitoring,
een draadloos patiëntbewakingssysteem voor
de vroegtijdige detectie van de
vitaal bedreigde patiënt.

Na een warme lente, is nu eindelijk de zomer
2018 aangebroken. Voeten in het zand?
Kinderen in het zwembad en een drankje
onder een parasol? Graag wensen wij uw een
fijne zomer en veel water- en speelplezier met
onze strandbal!

Wie maakt de mooiste
TSC strandbal-zomerfoto?
Win een flesje champagne en de eeuwige
roem: stuur uw vakantiefoto aan
Onlangs heeft The Surgical Company Group haar
25e bedrijfsjubileum uitgebreid met alle medewerkers in
Brussel gevierd. Ook de volgende 25 jaar willen wij een
belangrijke speler in de medische wereld zijn. Wij blijven
groeien door selectieve keuzes te maken uit de laatste
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

marcom@tsc-nl.com
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Inzendingen tot 15-09-18, voorwaarde is dat
de bal op de foto staat.

Een fijne zomer toegewenst!
Het team van The Surgical Company Amersfoort
Terminalweg 19a, T 033 456 78 28
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Ref.nr:

20180537-01 TSC Surgical Company

Artikel:

Strandbal

Afm. opdruk:

145 x 38 mm

Kleur opdruk:

Oranje PMS 1375 en Blauw PMS 286

Plaats opdruk:

1 wit segment gecentreerd

Bijzonderheden:

Dit artwork is indicatief
Het formaat van het afgebeelde logo
op het artikel geeft een indruk van de
positie op het artikel. De verhouding
van het logo op het artikel
kan in werkelijkheid afwijken
(zeker bij textielproducten i.v.m.
maatvoering).

