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Vsak dan v več kot 190 državah po celem svetu nad  
30 milijonov gospodinjstev uživa in koristi prednosti, 
ki jih nudijo naravni in zdravi izdelki priznanega kitaj-
skega podjetja TIENS.

Ponudbo njihovih zdravilnih proizvodov je navdihnila 5000 
let stara kitajska kultura, katere temelj je ohranjanje zdravja. 

Tisočim zaposlenih pri podjetju TIENS in distributerjem po 
svetu je vsakodnevni cilj promocija pozitivnega, naravnega in 
zdravega načina življenja. Njihovo sporočilo pa je osnovano 
na zdravju, domiselnem duhu, uspehu, sočutju in upanju. 

Navdihnjeni s takšnimi pogledi so mnogi posamezniki in 
podjetja zgradili močna strateška partnerstva s skupino 
Tiens. Splošno znane in mednarodno uveljavljene znamke, 
kot so Microsoft, Pfizer, IBM in China Telecom so se uspešno 
povezale s podjetjem TIENS in ustvarile skupna zavezništva.

Distributerji in zaposleni pri podjetju TIENS so strastni glede 
svojih nalog in sledijo skupnemu in enotnemu 
cilju; obnovi in promociji zdravja na svetu, 
vračanju nečesa koristnega družbi ter 
razvoju in rasti vrhunskega podjetja. 
Njihova strast je uresničitev vizije 
»Splošno zdravje za vse« pod 
strateškim vodstvom ustanovitelja 
in predsednika Li Jinyuana. 

Skupina Tiens s svojo filozofijo 
prispeva družbi z obnavljanjem 
zdravja med ljudmi

Skupina Tiens je zelo pomembno in uspešno podjetje 
z ambicijami, da pozitivno spremeni zdravje ljudi po svetu, 
ustvari priložnosti za poslovni razvoj in širi upanje. TIENS 
s svojim izvirnim kitajskim poreklom hitro postaja svetovljan-
ska znamka za potrošnike po celem svetu. 

Več o uspehu Tiens Skupine si preberite na naslednjih stra-
neh in morda se boste tudi sami odločili postati del njih...
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TIENS MEDNaroDNI zDraVSTVENo-INDuSTrIjSkI Park
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P. Li Jinyuan, zakladatel Tiens Group

zGoDoVINa PoDjETja TIENS - SVEToVNa zNaMka z VzHoDa

Tiens Skupina že od samih začet-
kov podpira filozofijo, temelječo 
na sloganu »služiti družbi z ob-
navljanjem zdravja ljudi«  
in aktivno nosi breme in podjetni-
ško družbeno odgovornost. Do 
danes je Tiens Skupina darovala 
več kot 1.5 milijarde juanov do-
brodelnim in družbeno koristnim 
projektom.

Li Jinyuan je Tiens Skupino ustanovil leta 1995 v se-
vernem kitajskem mestu Tianjin. Od leta 1997, ko je 
podjetje začelo s poslovanjem na mednarodnem trgu, 
je postalo globalno podjetje z interesi na različnih 
področjih, kot so biotehnologija, upravljanje zdra-
vstevenga varstva, turizem, izobraževanje, finančne 
investicije in nepremičnine.

S širitvijo delovanja v več kot 190 držav je Tiens Skupina 
ustanovila svoje oddelke v 110-ih državah in tam ustvarila 
strateška partnerstva z vodilnimi podjetji. Danes ima Tiens 
Skupina zelo širok, inovativen in raznolik spekter izdelkov, 
kot so bio hrana, oprema za dobro počutje, izdelki za lepo-
to, nego kože in gospodinjski izdelki. z vodilom »Splošno 
zdravje za Vse« je bila ključni del razvojne strategije podje-
tja Tiens razširitev Industrijskega Centra in Mednarodne uni-
verze na območje 4.22km2, z investicijo v vrednosti več kot 
17 milijard rMB (2 milijardi eurov). Ta se nahaja na izvrstni 
lokaciji med Pekingom in Tianjinom ter omogoča opravlja-
nje raziskav in razvoja izdelkov, izvajanje nadzora kvalitete 
in testiranja proizvodov, proizvodnjo, opravljanje medicinsko
-zdravstvenih študij, nudi hotelske kapacitete, konferenčne 
prostore in podobno. 

Danes je Tiens Skupina samozavestna, energična organizaci-
ja, ki sledi strategiji s sloganom »Splošno zdravje za vse« in 
želi imeti svoje mesto med 500 najuspešnejšimi podjetji na 
svetu (Global Fortune 500). Tiens Skupina stremi k doseganju 
svojih ciljev s širitvijo svoje poslovne mreže, z izboljšanjem 
ponudb lastnih dejavnosti in z izpiljevanjem samih postopkov.
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zNaMka TIENS 

Vse od svojega nastanka je Tiens Skupina želela 
uveljaviti svojo lastno znamko. Strategija znamke in 
njen tržni načrt je botroval temu, da je TIENS postal 
prepoznaven po celem svetu. 

V začetku leta 2007 je Tiens Skupina predstavila svojo 
osnovno filozofijo s sloganom »en svet, ena družina« in 
s tem ustvarilo dolgoročno strategijo znamke. kot svoje 
temeljne vrednote pa je izpostavilo:

IzrEDNE INoVaCIjE
PoGlaVITNoST oDGoVorNoSTI
oDlIČNo TIMSko DElo

Predstavilo pa je tudi nov slogan znamke:  
Složnost, Enotnost, uspeh.

Podjetniške znamke Tiens Skupine
Bistvo znamke: En Svet, Ena Družina
Temeljne vrednote: izredne inovacije, poglavitnost  
odgovornosti, odlično timsko delo 
Slogan znamke: Složnost, Enotnost, uspeh

Bistvo znamke: En Svet, Ena Družina
Naša vizija je združevanje milijonov družin po svetu  
in njihovo povezovanje v eno samo skupnost.
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arHITEkTura zNaMkE TIENS

loGoTIP TIENS SkuPINE
Trilistni vzorec predstavlja razgrnjen zemljevid 
sveta, ki poudarja strategijo razvoja podjetja 
na mednarodni ravni. Listi predtavljajo naravo 
in zdravje. rumena simbolizira sončno svet-
lobo in srečo, medtem ko zelena predstavlja 
zemljo. Grafika, ki se preliva prek vseh listov, 
pa predstavlja filozofijo Tiens Skupine, osno-
vano na ljudeh.

TaI jI SuN, MEDNaroDNI CENTEr za 
uPraVljaNjE zDraVSTENEGa VarSTVa
Tai Ji predstavlja vesolje kot vir vsega stvar-
nega in razvoj nečesa iz ničesar. je osnova 
kitajske kulture za ohranjevanje zdravja. 
Navdih za logotip prihaja iz sheme/diagrama 
vesolja in predstavlja uravnoteženost Yina in 
Yanga, vode in ognja in je simbol za promo-
cijo zdravja po svetu.

all-lEGEND PoSloVNI oDDElEk zaVzE-
Ma HoTElSkE INVESTICIjE, uPraVljaNjE 
z GoSToljuBNoSTjo, TurIzEM, uPraVlja-
NjE z NEPrEMIČNINaMI, kulTuro IN MEDIjI
The All-legend znamka se lahko razdeli na 
sledeče: all-legend Mednarodni Hotel in 
Center za konvencije, all-legend Huatang 
VIP zgradba, all-legend konferenčni Hotel, 
all-legend upravljanje z Nepremičninami in 
All-legend Mednarodna Potovalna Agencija, 
kot tudi Aofeng Mediji.

TIENS INšTITuT za zNaNoST o ŽIVljENju 
IN razVoj TEHNoloGIjE
raziskovalno-razvojni center Tiens Skupine, 
ki ne podpira le oddelek Direktne Prodaje, 
ampak tudi druge dejavnosti podjetja Tiens.

TIENS MEDNaroDNa PoSloVNa FakulTETa
Nudi usposabljanje ekipam Tiens Skupine 
na področju upravljanja in trženja, kot tudi 
ostalim osebam.

TIENS MEDNaroDNE PoSloVNE šolE

TIENS BIo HraNa 
Logotip je simbol zdravega koncepta, kom-
binacije orientalske osnove za ohranjanje 
zdravja in moderne biotehnologije.

TIENS WEllNESS oPrEMa 
(za DoBro PoČuTjE) 
z integracijo pet tisoč let stare kitajske 
kulture za ohranjanje zdravja z moderno, ino-
vativno biotehnologijo, podjetje Tiens nudi 
zdravju koristne metode vsem, ki si prizade-
vajo izboljšati kvaliteto svojega življenja.

TIENS kozMETIka IN IzDElkI  
za NEGo koŽE
Senca Časa pomeni upiranje času in ohranja-
nje mladostne lepote.

TIENS IzDElkI V GoSPoDINjSTVu, DICHo
So zelo učinkoviti ter obstojni. Pomagajo 
ustvariti udobno in čisto bivalno okolje. 
DiCHo pomeni olajšanje rutinskih opravil 
v gospodinjstvu.
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oDDElkI TIENS SkuPINE

z združevanjem 5000 let starega 
splošno priznanega kitajskega 
znanja pri ohranjanju zdravja 
z vrhunsko biotehnologijo, Tiens 
Skupini uspeva izkoristiti zna-
nost in naravo s proizvajanjem 
visokokvalitetnih izdelkov v štirih 
glavnih kategorijah: Prehrana, 
Dobro počutje, lepota in oseb-
na Nega, Gospodinjstvo.

BLaGovna 

znamka 

GruPe

PosLovna 

BLaGovna 

znamka

BLaGovna 

znamka 

ProdukTa

Prehranska dopolnila TIens TIens Wellnes 

oprema

Time shadow Lepotni Izdelki  

& Izdelki za Nego Kože

diCHo Izdelki  

za Gospodinjstvo
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INoVaTIVNo razISkoValNo DElo

raziskovalni Inštitut zaposluje 
vrhunsko ekipo tehnikov z ob-
sežnimi delovnimi izkušnjami.

TIENS Inštitut za Znanost o Življenju in Razvoj Tehnolo-
gije je bil ustvarjen z namenom, da pomaga izboljšati 
zdravje ljudi po svetu v skladu z vizijo »Splošno Zdravje 
za Vse«. Bil je skrbno načrtovan, opremljen z vrhunsko 
tehnologijo in zaposluje elitne specialiste. Zbira podat-
ke, pridobljene v industriji in na univerzah ter razisko-
valnih inštitutih po svetu z namenom, da bi ohranil 
korak z najnovejšimi novitetami na področju zdravstva.

raziskovalni inštitut zaposluje vrhunsko ekipo tehnikov in 
zdravnikov. opremljen je z najboljšo znanstveno opremo. 
raziskovalna ekipa je uspešno sodelovala pri mnogih držav-
nih projektih, v okviru katerih so med drugim razvijali izdelke 
proti staranju in čistila na rastlinski osnovi. 

raziskovalni kompleks pokriva 6000m2 ter je s svojim 
dizajnom in konstrukcijo zasnovan v skladu z najvišjimi 

farmacevtskimi in zdravstveno-varstvenimi mednarodnimi la-
boratorijskimi standardi. Nudi idealno okolje za raziskovanje 
in znanstvene projekte. V znanstveno-raziskovalne naprave 
in opremo je bilo investiranega okoli 80 milijonov rMB (9 
milijonov eurov), kar je botrovalo nastanku enega izmed 
najsodobnejših objektov za razvoj izdelkov in tehnologije. 

Vse od zaključka izgradnje Inštituta je Tiens Skupina upo-
rabljala prednosti, ki jo nudijo visokotehnološka sredstva 
na dosegu roke in vrhunske razsikovalno-razvojne ekipe, 
z namenom da bi podprla in ohranjala razvoj in inovacije 
svojih proizvodov. raziskovalni Inštitut bo tudi v prihodnosti 
zagotavljal inovativno znanstveno raziskovalno-razvojno delo 
Tiens Skupini, ter s tem omogočal nadaljni razvoj zdravih 
izdelkov, ustvarjenih iz naravnih sredstev, ki so namenjeni 
potrošnikom po celem svetu.

Pogled na Inštitut razvoja,znanosti  

in tehnologije 
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uČINkoVITI ProIzVoDNI oBraTI

Osnove visokokakovostnih izdelkov podjetja TIENS 
na področju zdravstva so: vpliv kitajske kulture za 
ohranjanje zdravja, uporaba naprednih biotehnologij, 
vključevanje naravnih sestavin in izjemno moderni 
proizvodni obrati. 

Proizvodni Sedež Mednarodnega zdravstveno Industrijskega 
Centra Tiens šteje v svetu za enega najbolj naprednih glede 
dizajna, energijsko varčne konstrukcije in avtomatizirane 
proizvodne opreme.

Že pred samim začetkom gradnje je Tiens Skupina uspešno 
vzpostavila odnose z vodilnimi dobavitelji, kot so nemški 
azo GmbH&Co. kG, GEa Group, Bosch, italijanski IMa 
(Industria Macchine automatiche S.p.a.) in švedski NorDEN 
MaCHINErY aB. Tako visoko zastavljen in izdelan osnutek 
avtomatiziranosti je Tiens Skupini omogočil, da ustreza 
najvišjim mednarodnim standardom in s tem ustvari podlago 
za mednarodno rast.

Proizvodni Sedež Mednaro-
dnega Zdravstveno Industrij-
skega Centra Tiens šteje v sve-
tu za enega najbolj naprednih 
glede dizajna, energijsko 
varčne konstrukcije in avtoma-
tizirane proizvodne opreme.  
Je v skladu s standardi Evrop-
ske unije ter ameriškimi in 
japonskimi standardi. 

avtomatizirana tovarna produktov

Proizvodna linija za polnjene čajev 
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Tiens center za testiranje produktov

VISokokakoVoSTNI STaNDarDI

kot del cilja o širjenju svetov-
nega zdravja, z uporabo teh-
ničnih inovacij in neprestanimi 
izboljšavami za zadovoljitev 
strank je podjetje Tiens izbra-
lo kvaliteten sistem upravlja-
nja, ki je v skladu z mednaro-
dnimi predpisi. 

S spoštovanjem in v podporo različnim kulturnim prepriča-
njem Tiens Skupina zadovoljuje halal in košer zahtevam. 

Tiens Skupini je bil omogočen vstop na trg v več kot 110-ih 
državah, kjer uspešno izpolnjuje zahteve različnim narodno-
stim in kulturam, katere oskrbuje z visokokvalitetnimi in 
varnimi izdelki za dobro počutje ljudi. 

V večini držav je TIENS poznan po visoki kvaliteti, naravnih 
izdelkih za zdravstevno nego ter tudi po vzornih podjetniških 
standardih. Pri TIENS-u verjamejo, da mora podjetje pri po-
nudbi varnih in kvalitetnih izdelkov potrošnikom spoštovati 
principe Poštenega Podjetniškega Delovanja, skupaj s spo-
štovanjem do zdravja ljudi in njihove dobrobiti. Podjetniška 
kultura podjetja Tiens Skupine je osnovana na poštenosti in 
spoštovanju, kjer vsi stremijo k skupnemu cilju, ki se glasi 
»Splošno zdravje za Vse«.

Sistem Tiens Skupine za Globalno Uravnavanje Kva-
litete in Zaščito Varnosti v Prehrambenih izdelkih je 
v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. Z opra-
vljanjem nadzora kvalitete v proizvodnji, dobavnih 
verigah in storitvami za stranke.
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SVEToVNa oSkrBa

logistični postopki Tiens Skupine so pro-
fesionalni in računalniško zelo dovršeni.
Nudijo hitre, prilagodljive, razumljive 
in učinkovite rešitve z namenom, da se 
zagotovi tekoča dostava izdelkov v TIENS 
Regije povsod po svetu.

Avtomatiziran logistični center1313



TaI jI SuN BolNIšNICa

V TIENS Mednarodnem Zdravstveno Industrijskem Par-
ku se nahaja Tai Ji Sun Bolnišnični Mednarodni Center 
za Upravljanje Zdravstvenih storitev. S površino 28 
000  kvadratnih metrov je največji in hkrati vodilni 
kitajski inštitut za upravljanje zdravstvenih storitev. 

V celoti ustanovljena s strani Tiens Skupine se osredotoča 
na ponudbo razumljivih, visokokvalitetnih zdravstveno-
varstvenih upravljalnih storitev. Tai ji Sun se ponaša z najbolj 
napredno opremo in verodostojnimi strokovnjaki. Njihove 
storitve so med najbolj inovativnimi na svetu, z natančni-
mi preiskavami in diagnozami raka v zgodnjih fazah. Tai Ji 
Sun center ima vse pogoje, da postane eden izmed najbolj 
naprednih zdravstveno-varstvenih temeljev pri upravljanju 
zdravstvenih storitev, nege in pregledov celotnega telesa, 
zgodnjih preiskavah in učinkovitem zdravljenju raka.

V celoti ustanovljena s strani 
podjetja Tiens se osredotoča 
na ponudbo razumljivih, vi-
sokokvalitetnih zdravstveno-
varstvenih upravljalnih storitev.

Pogled na zdravstveno industrijski park TaI JI sun
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SkuPINa TIENS V TurIzMu, ProSTEM ČaSu IN MEDIjIH

S svojo rastočo navzočnostjo 
v več kot 110-ih državah je 
Tiens Skupina v letu 2009 
investirala okoli 1.8 milijarde 
rMB (211 milijonov eurov) 
z namenom, da vstopi v indu-
strije turizma, prostega časa 
in medijev. 

Za ta podvig je Tiens Skupina investirala ogromna de-
narna sredstva za izgradnjo hotelov in razvoj hotelske 
znamke All-Legend. Vse to s ciljem, da ustvari zanes-
ljiv poslovni oddelek za hotele, turizem, upravljanjem 
z nepremičninami, kulturo in komunikacijami ter 
zagotovavljanjem odličnih storitev po mednarodnih 
standardih za svoje stranke.
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all-lEGEND DEluxE TaNG PalaČa

All-Legend Deluxe Tang 
Palača je mogočen hotel 
s sedmimi zvezdicami in 
površino 6.7 hektarjev.

Lao Jun palača 

all lEGEND 
MEDNaroDNI HoTEl

all-legend Mednarodni Hotel 
je zgrajen po standardih za 
4 zvezdice in pokriva 60 000 
kvadratnih metrov. Ima 800 
luksoznih sob in več apartma-
nov različnih stilov

all Legend mednarodni Hotel16



all-legend Poslovni Hotel je 
butični hotel, ki strankam nudi 
veliko za svojo ceno.

all-lEGEND PoSloVNI HoTEl

TIENS MEDNaroDNI 
koNFErENČNI CENTEr

TIENS Mednarodni konferenčni 
Center, obdan z umetnim po-
tokom, leži na 30 100-ih kva-
dratnih metrih. Center ima na 
voljo kar 7000 sedišč za ude-
ležence konferenc. opremljen 
pa je tudi z najbolj napredno 
4D dinamično kinematograf-
sko tehnologijo in najnovejšimi 
digitalnimi postopki in nadzor-
nimi sistemi, ki omogočajo obi-
skovalcem vrhunsko prostorsko 
doživetje zvokov.

Loža v poslovnem hotelu

Pogled na Tiens-ov mednarodni konferenčni center
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TIENS MEDNaroDNI EkSHIBICIjSkI CENTEr

TIENS MEDNaroDNI CENTEr za PoGoSTITVE

TIENS Mednarodni Ekshibicijski 
Center, je eden izmed razpoz-
navnih znakov TIENS Medna-
rodnega Zdravstveno Industrij-
skega Parka.

TIENS Mednarodni Center za 
Pogostitve ima 10 luksuznih 
multifunkcijskih pogostitve-
nih dvoran, ki lahko sprej-
mejo od 36 do 1300 ljudi.

Pogled na mednarodni eksibicijsko izložbeni center

Pogled na Tiens-ov center za pogostitve
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TIENS MuzEj

kulturna dediščina

TIENS Muzej je ogromen predstavitveni prostor, 
ki vključuje tradicionalen kitajski videz v moderno 
visokotehnološko tehniko upodobitve. Obstajata dve 
glavni dvorani, posvečeni kitajski kulturi ohranjanja 
zdravja in TIENS izdelkom.

Prek različnih multimedijskih, interaktivnih prikazovalnih 
metod TIENS Muzej promovira razvoj Tiens Skupine skozi 
svojo 19-letno zgodovino in nudi osnovo pri predstavitvi 
podjetniških začetkov podjetja, njegovo rastjo in kulturo.
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PoVEzoVaNjE SVETa

Na svoji nepretrgani poti 
podjetje Tiens nadaljuje z us-
tanavljanjem zdravih odno-
sov z mnogimi pomembnimi 
posamezniki, organizacijami in 
industrijskimi združbami. 

Cilj Tiens Skupine je bil in še vedno je, spodbujati razume-
vanje kitajskih podjetij in kitajske kulture. Poleg tega se za-
vzemajo za ekonomski razvoj na lokalni ravni, s čimer so si 
zaslužili priznanje državne vlade in uspeli ustvariti pozitivno 
sliko kitajskim podjetjem v tujini. 
Vsi zaposleni pri podjetju TIENS in njihovi distributerji se 
zavzemajo za globalni razvoj podjetja po smernicah in 
strategiji njihovega predsednika Li Jinyuana z vodilom in 
priložnostjo doseči »Splošno zdravje za Vse«. osredotočajo 
se na določanje novih standardov in želijo Tiens Skupino 
pripeljati do svetovno prepoznavne znamke, ki bo imela 
mesto med 500 najuspešnejšimi podjetji na svetu (Global 
Fortune 500).

na levi: ustanovitelj in Predsednik Li Jinyuan, Tiens skupina, neil 

offen, Generalni sekretar svetovne Federacije pri zvezi za direk-

tno Prodajo, donald evans, nekdanji ameriški minister za Trgovino.

Henry kissinger, nekdanji zunanji minister zda in predsednik 

Li Jinyuan

dekan Bloomberške Šole, Šole Javnega zdravja, John Hopkins, 

univerza vodi delegacijo na obisk podjetja TIens
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NaGraDE

Kot del poslovnih ciljev Tiens Skupine, ki so obnova in 
promocija Zdravja na Svetu, vračanju nečesa koristne-
ga družbi, ter razvoj in rast vrhunskega podjetja, je 
Ustanovitelj in Predsednik Li Jinyuan pripeljal podjetje 
do številnih pomembnih domačih in mednarodnih 
nagrad in certifikatov.

Predsednik Li Jinyuan je med 10 najvpliv-

nejšimi svetovnimi kitajskimi managerji

Predsednik Li Jinyuan je podpredsednik 

kitajskega zunanjetrgovinskega sveta

President Li Jinyuan is among Top 10 

Charity ambassadors

Predsednik Li Jinyuan je med 

vodilnimi desetimi podjetniki

Predsednik Li Jinyuan je bil imenovan za 

vodjo združenja Rdečega Križa na Kitajskem

Izjemni prispevki v Prehrambeni znanosti 

in Tehnologiji v Tianjinu

Predsednik Li Jinyuan je med 30 najuspe-

šnejšimi podjetniki na kitajskem
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