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Від імені колективу Інтерсоно дякую Вам за якісно надані послуги під час 

консалтингового проекту щодо Реорганізації/Реструктуризації нашої компанії. 

Хочемо зазначити, що Ваша допомога була вкрай необхідною й корисною, 

оскільки компанія переживає стадію росту у зв'язку з запуском нових виробничих 

площ, необхідністю залучення нових працівників. Разом з Вами було налагоджено 

систему управління персоналом, мотивації нематеріального заохочення, систему 

внутрішніх комунікацій між підрозділами. 

Слід також сказати, що всі, хто відвідував Ваші тренінги, неодноразово 

висловлювали своє захоплення Вашою методикою подання інформації й, що 

особливо приємно, уміло застосовують набуті знання на практиці. Професіоналізм 

дуже вузько спеціалізованих лікарів (ембріологів, репродуктологів), їх бажання 

навчатись і налагоджувати системи внутрішніх комунікацій між підрозділами стали 

основними факторами, що забезпечили успіх проекту. В подальшому це призведе до 

збільшення кількості нових клієнтів, налагодженої роботи з постійними клієнтами та 

їх збільшення, збільшення доходів клініки та гідного представлення клініки на ринку 

медичних послуг. 

Ще раз дякуємо й висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої 

співпраці, і в майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справі підготовки 

кваліфікованих кадрів. 

З повагою й побажанням успіхів, 

Директор та команда «Інтерсоно» Олена Мороз 
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