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o nás...
Spolecnost Madisson s.r.o. pt'.tsobív oblasti vývoje, výroby, dodávek a servisu techniky pro
zdravotnictví a wellness. Byla založena v roce 1999 a od svého pocátku realizovala mnoho
významných projektt'.t. V soucasné dobe patrí s nejširší produktovou nabídkou na trhu
mezi klícové dodavatele výrobkt'.ta zarízení pro rehabilitaci a wellness.
Vedle své vlastní produkce, zastoupené zejména rehabilitacními
výrobou rehabilitacních

a wellnessových

van, spolupracuje

a vyšetrovacími

spolecnost

lehátky, zakázkovou

Madisson s radou svetových

výrobctJ. Radu z nich výhradne zastupuje a nabízí rovnež odborný autorizovaný servis.
Spolecnost Madisson má na ceském trhu tisíce referencních
zákazníky patrí odborné rehabilitacní

pracovišt

ústavy, lécebny dlouhodobe

z rtJzných obortJ. Mezi naše

nemocných,

ústavy sociální péce,

domovy pro seniory a další.
Významnou skupinou našich zákazníktJ jsou také lázenské domy, wellness hotely a obdobná nestátní
zdravotnická

zarízení. V neposlední

ambUlantních

zdravotnických

rade

pracovišt

spolecnost
a nespocet

Madisson

spolupracuje

rehabilitacních

ambulancí,

a vybavuje
wellness

radu
center,

sportovních a fitness klubtJ. V posledních letech se rozrostl pocet klienttJ z rad wellnessu a sportu.
Vedle

kvalitních

technologií

a nadstandardních

služeb

poskytujeme

našim

klienttJm

osobní

a profesionální prístup. Spolecnost Madisson aktuálne udává trend v oblasti rehabilitace a wellness.
Našim cílem je vždy nabízet to nejlepší a mít radost

ze spokojených

a dlouhodobých

klienttJ.

V prípade, že zvažujete nákup zdravotnické techniky, kterou nabízí spolecnost Madisson, naši
odborníci se Vám budou maximálne venovat tak, abyste i Vy rozšírili rady našich spokojených
zákazníktJ.

V návaznosti na zavedení systému managamentu kvality dle ISO 13485 se vedení
zavazuje:
•
•
•
•
•

nadále rozvíjet nejen znalosti a dovednosti svých pracovníktJ
rozširovat své služby a produkty tak, aby bylo možné pružne reagovat na požadavky
stávajících i budoucích zákazníktJ a obchodních partnertJ.
vyhradit potrebné zdroje tak, aby to bylo úcelné a efektivní a pomáhalo to rozvíjet spolecnost
a okruhy zákazníktJ i obchodních partnertJ
se pri spolupráci vždy snažit o osobní jednán a efektivní komunikaci, kde základem je jasné
vymezení požadavktJ a možností obou stran.
Dodržovat všechny legislativních a normativních požadavktJ pri všech našich cinnostech je pro
nás samozrejmostí
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Schválil dne 10.1.2014
Reditel spolecnosti

Podpis

150/

