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 Societatea pe acţiuni «TRICON»  Adresa: str. Ştefan cel Mare, 20, or. Cahul, Republica
Moldova, MD-3901 tel.: (+373 299) 2-07-46 fax: (+373299) 2-20-70  e-mail: tricon@mtc-ch.md  
 Născută la 8 octombrie 1950,în satul Nezavertailovca,Slobozia Tehnolpg-economist,
absolventă a Co-legiului Tehnologic din Bender (1971) si a Universităţii de Stat din Chişinău
(1984). Din 1990, director general al «Tricon» SA. Distinsă cu ordinele «Insigna de Onoare^
«Gloria Muncii», «Sfânta Olga». : întreprinderile din cadrul industriei uşoare a Republicii
Moldova; urmăresc cu deosebita atenţie realizările tehnice si ştiinţifice produse in domeniu şi se
raliază la ele. Tot mai des, fabricile îşi înnoiesc utilajul, îşi modernizează procesele şi articolele,
tinzând către standardele europene   ale câiitătii si încercând să devină unităţi
industrial-comerciale cu adeyărat moderne.
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  «Tricon» SA corespunde ri ea acestor criterii: dispune de utilaj performant, tehnologii avansate,linii şi procese .automatizate şi computerizate; întreţine relaţii de colaborare şi parteneriat cufirme prestigioase din Germania, Austria, Italia; asigură 1.500 locuri de muncă şi propuneclienţilor. modele de cea mai bună calitate şi care corespund ultimelor cerinţe ale modei;. înanul 1990/«Trkon» a fost reorganizată în societate pe acţiuni .şi s-a specializat înconfecţionarea articolelor de tricotaj pentru copii, femei, bărbaţi, produse în serie sila comandaunor firme străine. Sor- timentul cuprinde rochii, costume, ^acouri, pantaloni, ciorapi, paltoanede toamnă şi de iarnă,, confecţionate din cele mai variate ţesături (lână, mătase, bumbac, stofecombinate). Se lansează simultan până la 100 modele. Perspectivele întreprinderii sunt destul,de promiţătoare: anual, fabrica alocă circa 7 mln. lei pentru renoyarea tehnicii şi perfecţionareaprofesională a angajaţilor. Producţia realizată de «Tricon» SA este comercializată înmagazinele de firmă de pe teritoriul Moldovei. Pe lăngă asta, fabrica desfăsoară si o vastăactivitate economică externă. întreprinderea participă permanent la concursuri şi expoziţiinaţionale şi interna-ţionale, producţia ei fiind înalt apreciată de specialişti şi beneficiari. în cadrulconcursului «International Gold Star»   (Madrid 1997), a fost medaliată cu «Steaua de aur»; în1998, în cadrul aceluiaşi coflcurs, s-a învrednicit de «Steaua de platină». La a XfV-a ediţie aConvenţiei îriternatio- nale .(New-York, 2000) i s-a decernat «Steaua de aur» şi Premiulinternaţional «Quality Crown», iar în 2003 a devenit învingătoare a concursului «Marcacomercială a anului».
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