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Rozwój sieci Promedis
entrum Medyi zne Pl<( )\ l l DIS planuje otwarcie
w iosną 200X i nowej pla
ców ki na \\ ,n s/aw skini Mo
kotowie. Pr/yelioiłnia będzie
oferowała usługi komen \ jne
dl,i pacjentów indy w idualnyeli ora/ usługi abonamen
towe dla linii W przychodni
będzie można skorzystać
/ podobnego zakresu usług.
jak \\ działającej od k\\ ietnia
hi placówce pr/) ul Prostej
\\ W.us/,iw K\ która oferuje
porad) lekai M rod 'innego,
specjalistów m in ilergologa chirurgu dermatologa,
ortopedy. okulisi\. kardiolo
ga, neurologa .1 lak/e leka1/,1 medyc) u\ prac) Pi
ehodnia będ/ie sic mieścić
w nowo pow stąjąi > n l biu
rowcu pr/) ul Mary nai skiej
Do roku 2010 pod marka,
PROMEDIS mad/iałać sieć
kilkudziesiei i u pi/ yi hodni.
Rozwój sieci następuje
w dwóch kierunkach budo
u \ ^^\ podstaw w lasnyeli
placówek ora/ przejmowanie
już istniejących. PROMI DIS
d i.iki oi\ !()()() 1 \ktualnie
posiada X s/erokoprofilo

C

.')

w yeh pr/yehodni
! we
W roetaw iu, 2 w Kraków ie
oraz po jednej w Warszawie.
Kalow ieaeh 1 Poznaniu,
,1 także ambulatorium
u Warszaw ie W tym roku
otwarto dw ie w Poznaniu
1 Warszaw ie I )o końca roku
uruchomione /.ostaną, kolejne
dw ie u ( ul.nisku 1 I od/i
Planowane są akw izyeje kapitalowe w u iększości by
łych miast wojewódzkich.
Mogą, to h\ i przejęcia v\ ięk
s/ościowyeli lub mniejszo
ść iow yeh ud/iałów w istnie1 u yi h placówkach, ale także
współpraca na zasadach

franczyzy Partner/) będą
mogli zachować swoją mai
kę. /w las/c/, 1 jeśli |est 011,1
/liana 1 dobr/e rozpoznawal
na na lokalnym rynku, a jed
nocześnie d/i.il.ie w sieci
pod marką PROMI Dis
W 200(i 1 pr/ychod) PRO
MEDIS pr/ekroe/yh 15 mln
zł. Spolk.i sw i,ukv\ usługi
/ zakresu kompleksowej
opieki medye/nej dla linii
ora/ klientów uuK w idual
nyeh. W ramach o terowa
nycli pakietów medyi /nyeh
reali/uje 111 111 usługi med) ey u\ prat \ 1 ambulatory jne,
specjalistyczna, opiekę me

dyczna., diagnost) kę, wi. . 1 >
domowe, rehabilitację ora
hospitali, at ję
ipareiu
0 wyspei jali/owanych part
nerów. ((prói i\ lasnyeli pla
cówek, usługi medye/ne
swoim klientom PROMI I US
zapewnia u ponad 40(1 pl.i
1 ów kaeh partnerskich na Ie
renie 1 alego ki iju Klientami
PROMI DIS |esi ponad " !
tysiące praeow ników / Hm
Il mi w Polsee W laścii iek 111
PROMI DIS |esl Impel S \ ,
klon w l\ in loku pr/e/na
e/yl s mln /I na l nowi pla
1 ów ki medvi /ne lej siei 1

(MO)

