
REHA MANAGEMENT CONGRESS 2020 

 

26 września 2020 r. w samym centrum Warszawy w Hotelu Marriott, odbędzie się jedyny w Polsce 
Kongres skierowany do kadry zarządzającej w branży medycznej. REHA Management Congress to 
nowość na rynku medycznym, wydarzenie będące doskonałą okazją do zdobycia i pogłębienia wiedzy 
z zakresu najaktualniejszych technik i metod zarządzania. To również wyjątkowa szansa do 
zapoznania się ze światowymi trendami przedstawionymi przez wyselekcjonowanych wystawców. 
Pomimo pandemii organizatorzy pracują nad przeprowadzeniem całego przedsięwzięcia zgodnie z 
planem, zapewniając najwyższe środki ostrożności dla  bezpieczeństwa odwiedzających.  
 
Patronat honorowy objął Polski Komitet Paraolimpijski, Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu.  

 

W ciągu jednego dnia spotkają się producenci, dystrybutorzy, terapeuci, pracownicy branży 
medycznej i rehabilitacyjnej, usługodawcy, a także wszyscy zainteresowani aktualnymi trendami i 
najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania, promocji oraz sprzedaży.  

REHA Management Congress to doskonała okazja do nawiązania wartościowych relacji biznesowych 
i wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, a także do zapoznania się z najnowszymi trendami i 
rozwiązaniami z zakresu zarządzania w branży medycznej.   

 
PANELE NAUKOWE: 

 
 
Prelekcje i warsztaty skierowane są do właścicieli i kadry zarządzającej klinikami, gabinetami 
rehabilitacji, ośrodkami rehabilitacji terapii manualnej, szpitalami, ośrodkami zdrowia i lecznictwa 
uzdrowiskowego, a także dla  fizjoterapeutów i rehabilitantów prowadzących mniejsze działalności.  

Konferencja ZARZĄDZANIE poświęcona kwestiom praktycznego prowadzenia biznesu, czyli solidna 
porcja wiedzy i inspiracji skierowana wyłącznie do osób z segmentu medycznego to wykłady 
prowadzone przez ekspertów z branży, podczas których zostanie poruszona tematyka: 

• Skuteczna sprzedaż usług fizjoterapeutycznych. (Krzysztof Pakulec) 

• Skuteczna strategia pozyskania klientów online. (Mateusz Wyciślik) 

• Jak zarządzać zespołem w branży medycznej, aby firma podwoiła swój zyska. (Wojciech 

Herra) 

• Pozyskanie nowych i utrzymanie stałych klientów. (Radosław Żemło) 

• Jak komunikować się z zespołem w branży rehabilitacyjnej. (Bogdan Sosnowski) 

Certyfikowane Warsztaty Business Management zostaną poprowadzone przez znanych i 
cenionych profesjonalistów, którzy wprowadzą uczestników w tajniki skutecznego marketingu:  

• Jak kreować reklamy, by wyróżniały się na tle pozostałych konkurencji. 

• Jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe. 

• Jak budować grupy odbiorców. 

• Skuteczne strategie sprzedażowe. 

• Techniki i metody zwiększające sprzedaż. 

• Jak zwiększyć rozpoznawalność marki. 
 

Agendy wszystkich wydarzeń dostępna na stronie: https://rehamanagement.pl/#program 

Do zobaczenia podczas REHA MANAGEMENT CONGRESS już 26 września w Hotelu Marriott w 
Warszawie! 

https://rehamanagement.pl/#program

