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Palavra
da Diretoria
Os primeiros meses de 2021 foram
de muito trabalho e dedicação para a
equipe Stock Med. Seguimos firmes e
focados no nosso planejamento, sempre motivados em oferecer a excelência em produtos e serviços para nossos
clientes.
Nossa equipe tem sido incansável e isso é motivo de grande orgulho
e alegria. Sabemos que são muitos os
desafios que temos pela frente. Mas,
também temos convicção que o trabalho conjunto, em parceria e sintonia,
será fundamental para alcançarmos
nossos objetivos.
Também estamos muito felizes
em contribuir com o esporte e saúde
da nossa cidade, com o patrocínio da
equipe de basquete do Esporte Clube
União Corinthians. Vamos em frente,
pois o jogo está apenas começando.
Um forte abraço!

Fernando Mossmann e Milton Mainardi
Diretores Stock Med

8 de março
As belas da
Stock Med:

A beleza de uma mulher vai muito além do seu físico ou visual. O belo,
muitas vezes, está no interior, no coração. Ninguém vive só de aparências.
É preciso sempre buscar o equilíbrio,
para que nosso semblante sempre
transborde toda a nossa essência, toda
a nossa beleza interior. Se ame e cuide
sempre da sua beleza!
No dia 8 de março, preparamos
uma decoração especial para que as
colaboradoras da Stock Med pudessem comemorar o seu dia com muitas selfies e cliques! Os registros foram
compartilhados nas redes sociais com
a hashtag #beladastockmed.
Ao final do dia, todas receberam
um kit de produtos da Natura, como
forma de agradecimento, além da troca de homenagens entre as mulheres.

Novidades Stock
Patrocínio Basquete
No dia 15 de janeiro, em evento realizado no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest, foi apresentada oficialmente a equipe Stock Med/União Corinthians, que disputa o
Campeonato Brasileiro de Clubes. A primeira etapa da competição ocorreu em Ponta Grossa (PR), no mês de fevereiro, com
um bom desempenho da equipe santa-cruzense.
Para a Stock Med, é um grande orgulho patrocinar o retorno do União Corinthians ao cenário nacional de basquete.
“Saúde e esporte é uma combinação perfeita e também por
isso escolhemos patrocinar o basquete, que é uma das paixões
da comunidade santa-cruzense. É uma forma de retribuir para
a comunidade o crescimento que conquistamos nos últimos
anos”, destacou o diretor Fernando Mossmann.
Como forma de incentivar a torcida na disputa do Brasileiro, todos os colaboradores da Stock Med receberam camisetas
personalizadas da equipe.

Café dos Aniversariantes
No dia 27 de janeiro, ocorreu mais uma edição do Café dos
Aniversariantes, um projeto focado nos colaboradores da Stock
Med. A iniciativa, que sempre conta com a participação dos diretores Fernando Mossmann e Milton Mainardi, ocorre na última
semana do mês, com um delicioso bate-papo entre os aniversariantes do mês.

Aniversário da Stock Med
No dia 3 de fevereiro, data do aniversário de 7
anos da Stock Med, uma grande comemoração reuniu os colaboradores, com direito a bolo e decoração
especial. Já os clientes receberam um cartão com o
chocolate “prestígio”, como forma de agradecimento
a todos pela parceria.

