Poradnia Vitberg
najważniejsze informacje
Ogólnopolska sieć
franczyzowa
Od 15 lat
w całej Polsce
Stabilny i przyjazny
partner biznesowy

Poznajmy się bliżej!
WWW.PORADNIAVITBERG.PL

Magdalena Kopiec
fizjoterapeutka z 10 letnim doświadczeniem
Poradnia Vitberg Bielsko-Biała

FIZYKOTERAPIA I TERAPIA BÓLU

www.poradnia.vitberg.com

Zdrowy mieszkaniec
to zadowolony mieszkaniec

Stawiamy na
badania i rozwój

Poradnie Vitberg to polska sieć franczyzowych gabinetów,
realizujących program bezpłatnych sesji terapeutycznych.

Prowadzimy badania z uczelniami wyższymi nad rozwojem
wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej.

Poradnia Vitberg to duża, ogólnopolska
struktura, w ramach której funkcjonuje obecnie ponad 50 gabinetów, wykonujących zabiegi z wykorzystaniem nowoczesnej wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej. Wierzymy,
że jako społeczeństwo, mamy obowiązek
pomagać innym ludziom w ich walce o zdrowie, sprawność i jakość życia. Chcielibyśmy,
aby każdy człowiek miał taki sam dostęp do
narzędzi ratujących życie i zdrowie. Wiemy, że pomoc pacjentom i dbałość o nasze
otoczenie jest ważniejsza, niż krótkoterminowy zysk. Firma jak nasza, jest integralną częścią społeczności, którą tworzą pracownicy,
mieszkańcy, dostawcy i klienci. Jest dla nas
kluczowe, aby zatrudniać ludzi, którzy podzielają nasze wartości i filozofię, będąc jednocześnie reprezentantami swoich lokalnych
środowisk. Czynnie uczestniczymy w życiu

miasta, angażując się w promocję zdrowia
i związane z nią wydarzenia. Razem z naszymi ambasadorami, promujemy aktywność fizyczną, tak bardzo wskazaną dla osób
w każdym wieku.

Dowiedz się więcej:
www.wibroterapia.com

www.poradnia.vitberg.com
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Otwarcie II Pracowni
dydaktyczno naukowej na KA

Jesteśmy stabilnym
i przyjaznym partnerem

O wibroterapii
Wibroterapia oscylacyjno-cykloidalna (WOC), to forma terapii leczniczej,
regeneracji i odnowy biologicznej,
wykorzystująca jako bodziec, mechaniczną wibrację o ściśle określonych
parametrach. To nowoczesna metoda fizykoterapii, po którą chętnie
sięgają gabinety rehabilitacji, kluby
sportowe, sanatoria, a nawet szpitale
specjalistyczne.

Nasz program badawczy wspierany jest
przez AWF w Krakowie oraz Krakowską
Akademię im. A. Frycza-Modrzewskiego.
Producent, firma Vitberg, w 2018 roku
ufundował pracownie wibroterapii na
każdej z tych uczelni. Obecnie prowadzi się
tam zajęcia dydaktyczne oraz bada wpływ
wibroterapii na różne obszary zdrowia
i ciała człowieka. Przedstawiciele obu uczelni
zapowiadają również współpracę w ramach
projektów badawczych, w zakresie fizjoterapii
i rehabilitacji.
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Strefa zdrowia Vitberg,
Rynek Główny Kraków

Każdego dnia, dziesiątki nowych pacjentów.
odwiedzają Poradnie Vitberg. Tworzymy tym
samym wartość dla lokalnej społeczności,
dbając o zdrowie i profilaktykę mieszkańców.
Przyciągamy ludzi nawet z dalekich zakątków miasta, a każdy z naszych pacjentów
jest potencjalnym klientem na produkty
oraz usługi sąsiadujących z nami orga-

nizacji i biznesów. Od 2018 roku, wszystkie
nowe Poradnie, prowadzone są zgodnie ze
spójnymi standardami, dotyczącymi estetyki
i wystroju. Dbamy o wygląd i czystość naszych placówek, jak również ich oznakowanie
i promocję. Dyrektorzy Regionalni regularnie przeprowadzają kontrolę wyżej
wymienionych aspektów.

Odwiedź nasz kanał YouTube!

Sprawdź, co działo się
na V Pikniku Zdrowia
w Nowym Targu.

Zobacz jak wyglądała
Strefa Vitberg podczas
Dni Zdrowia 2019
w Krakowie.
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Poradnia Vitberg
w Nowym Sączu

www.poradnia.vitberg.com

