Tropical Group NV (TGN)
Tropical Group NV (TGN) heeft als dochter ondernemingen

• Tropical Trade & Industries
• Tropical Plastics
• Tropical Rentals
Wat doet Tropical Trade & Industries N.V.?

Tropical Trade & Industries N.V. is een producent van diverse lokaal
geproduceerde producten van de bekende merken zoals: Mr.TP siropen,
Mr.TP essences en TP pharmaceuticals zoals: Spierbalsem, Kowru Dresi,
Radiant Spray, Hand Sanitizer, Rubbing Alcohol, enz. Naast onze lokaal
geproduceerde producten hebben wij ook import producten die worden
gedistribueerd bij de winkels/apotheken/drugstores/horeca/enz. en ook home
deliveries zoals: Goya, Trojan, Mason, Neeta (haarverf), Nisha (mehendi) enz.

Wij hebben een breed assortiment van ongeveer 800 producten bestaande
uit eigen productie en import. Deze zijn online te bezichtigen (met prijzen)
op onze website genaamd "ttistore" (www.ttistore.com), waar klanten hun
bestellingen online kunnen plaatsen. Verder hebben wij elk weekend een
tasting (proef gratis) van onze producten op verschillende locaties, dit kunt
u volgen op onze social mediakanalen: FB, Instagram, TikTok en Whatsapp.
Wanneer is TTI opgericht?

Tropical Trade & Industries N.V. (TTI) is opgericht in augustus 2005. Het is
opgericht uit een behoefte voor hoogwaardige kwaliteit Siropen en
Essences (voedingsmiddelen) en Farmaceutische producten die in
Suriname geproduceerd worden. Haar eerste directeur en tevens oprichter
is de heer Rahid V. Doekhie. Inmiddels is TTI uitgegroeid tot een organisatie
met meer dan 80 personen.

Voldoen de producten aan de internationale
standaarden/normen?

TTI produceert hoogwaardige voedingsmiddelen en farmaceutische
producten, is sinds 2008 ISO 22000 gecertificeerd en recent in 2022
volgens de laatste standaard ISO 22000:2018. Tevens heeft TTI zijn
HACCP-certificering voor de Caribische en wereldwijde markt. Een
belangrijke vermelding is dat TTI als eerste in het Caribisch gebied ISO
22000 gecertificeerd is in 2008.
Wij produceren een breed scala aan voedingsmiddelen/dranken en
farmaceutische producten en blinken uit in kwaliteit, smaakprofilering,
voedselveiligheid en natuurlijk voldoen wij aan de smaak van zelfs de
meest veeleisende klanten. Bij TTI zijn wij altijd bezig met het innoveren
om smaakprofielen, consistentie, houdbaarheid en winstgevendheid te
verbeteren. Wij zijn bedreven in het produceren, co-packen (z.g. private
labeling) en exporteren van kwalitatieve producten.
We zorgen ervoor dat we altijd voldoen aan de strengste normen voor
hygiëne en veiligheidsvoorzieningen van voedselveiligheid en handhaven
onze integriteit en prijs in een geweldige traditie van heerlijke smaken en
uitstekende service.

Wat is het doel van TTI?

Ons doel is om Suriname op de kaart te zetten als het meest opvallende
producerende en exporterende land in de regio. Klanttevredenheid staat
hoog in het vaandel, en wel op de 1ste plaats.
Importeert TTI haar grondstoffen zelf?

TTI importeert zelf haar grondstoffen uit landen waar de reputatie van
bekend is voor kwaliteit zoals: Suiker, Smaakstoffen, Farmaceutische
grondstoffen enz. Door zelf te importeren kan TTI bepalen wat voor kwaliteit
zij in huis haalt. Wij gebruiken alleen hoogwaardige grondstoffen voor onze
Siropen en Essences en bewaken het productieproces continu, zodat wij
een kwalitatief hoogwaardig product kunnen afleveren. Ook lokaal worden
er grondstoffen aangekocht zoals verpakking en etiketten.

Hoeveel afdelingen heeft TTI en wat zijn hun rollen binnen de
organisatie?

1. Quality Control; deze afdeling bewaakt continu het productieproces, zodat
er steeds voedselveilige en kwalitatieve producten op de markt worden
gebracht.
2. Productie; zorgt voor de productie van voedingsmiddelen en
farmaceutische producten.
3. Magazijn; hier worden de eindproducten opgeslagen klaar voor de
verkoop.
4. Financiële Administratie; deze afdeling zorgt voor de afhandeling van
financiële zaken zoals: salarissen, inkoop van grondstoffen, inkoop van
verpakkingen en verschillende aankopen ten behoeve van het bedrijf. Verder
zorgt deze afdeling voor de correcte en tijdige administratie van alle
financiële handelingen binnen het bedrijf alsook de periodieke rapportage
hiervan. Dit alles gebeurt in het Quickbooks programma.
5. Verkoop en Logistiek; bereid facturen en offertes voor klanten, neemt
bestellingen op en organiseert leveringen.
6. Technische dienst; zorgt voor het onderhoud van de bedrijf machines en
gebouwen.

7. Sales & Customer Service; draagt zorg over onze klantenkring, vooral de
"before, on the spot and after" servicebehandeling. Verder zorgdragen voor
klachtenafhandeling: niet binnen 1x24 u maar het liefst "right away - on the
spot".
ttistore.com; ttistore is het e-commerce platform van TTI waarbij met
verschillende modules zowel het CRM (Customer Relationship Management), het
klantenportaal en het verkopers (representative’s) portaal wordt gehost. Dit
systeem is integraal verbonden aan alle financiele en productiesystemen van TTI
en wordt intensief gebruikt voor order taking middels ipad’s. Klanten kunnen ook
via een eigen login producten rechtstreeks afnemen. Ons VIP-programma
verloopt ook via ttistore.com
Wat zijn de kernwaarden?

De belangrijkste zijn: klanttevredenheid, constant stimuleren van innovatie,
sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen, respect voor elkaar,
vertrouwen en vrijheid, stimuleren van diversiteit en customer first.

Tropical Plastics N.V. is in 2018 gestart met de productie.

Plastic is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Het is een deel
van onze wereld geworden, vanwege zijn veelzijdigheid en
kosteneffectiviteit. In vergelijking met andere materialen zoals metaal, maakt
plastic de totale kosten van het eindproduct veel lager en de kans op
recycling hoger.
Om haar supply chain veilig te stellen, en alle verwachtingen van stijgende
grondstofprijzen en vertraagde afvaarten voor de import, heeft Tropical
Trade & Industries N.V (TTI), het moederbedrijf van Tropical Plastics N.V
(TPL), besloten haar eigen flessen te produceren.
Na afweging van de kosten en baten, werd een bekende leverancier
gekozen om met ons team (van ontwerpers), machines aan te leveren en
de nieuwe MR. TP fles te ontwerpen en te produceren.
Het ontwerpen van een eigen fles, zou ook de populariteit van het merk
vergoten en het onderscheiden van de concurrent.
TPL produceert voor TTI diverse formaten flessen en heeft een ambitieus
uitbreidingsplan voor 2022-2023.

In 2020 en 2021 heeft de eigen productie haar nut bewezen, toen de
wereldvoorraden door de pandemie werden opgeschrikt en alle
grondstoffen schaars werden, tevens ook alle afvaarten onbeheersbaar
werden.
Tropical Plastics maakt PET-flessen verpakkingen voor de dranken en
farmaceutische producten van TTI en binnenkort ook voor derden in
binnen- en buitenland. Zij kan elk gewenst ontwerp ontwerpen en
produceren zodat het product een eigen identiteit krijgt.
De fabriek produceert momenteel 5 flessen van de diverse formaten
namelijk; 130 ML (helder), 300 ML (helder en blauw), 700 ML (helder) en
1000 ML (helder) in een ploegendienst van 14 uur/dag. In 2022 wordt de
productielijn uitgebreid met nog meer machines en modellen flessen om
zodoende haar bestaansrecht te verbeteren. Tropical Plastics is inmiddels
een vast en niet weg te denken onderdeel van de Tropical familie
geworden.

Tropical Rentals

T- Rentals is gespecialiseerd in de verhuur van magazijnen, volledig gemeubileerde
appartementen en woningen in diverse wijken van Paramaribo en Wanica sinds
2010.
Ingaande 2021 hebben we verschillende type magazijnen te huur, van standaard
tot modern met geïsoleerde dakpanelen, kantoor, gekoelde opslag, alarmsysteem
en camerabewaking, toegankelijk voor 40ft containers, elektrische roldeur, LED
magazijnverlichting, 110/220V elektra, goede watervoorzieningen, goedgekeurde
brandblussers, elektronische beveiliging, ongediertebestrijding en wifi.
Onze appartementen en woningen zijn gelegen in rustige (natuur)gebieden,
voorzien van alle gemakken zoals airconditioning, alarmsysteem en rookmelders,
gesloten televisiecircuit, schuifpoort, warm/koud water, wifi, beveiliging, reguliere
ongediertebestrijding en schoonmaak op verzoek.
Bij T-Rentals heeft u de keuze om een volledig gemeubileerde of ongemeubileerde
woning te huren.
Omdat klanttevredenheid voor ons erg belangrijk is, bieden wij hoogwaardige
klantenservice en wettelijk goedgekeurde huurovereenkomsten aan waarin de
belangen van onze klanten goed vertegenwoordigd zijn.

