
REHA Management Congress. Najważniejsze wydarzenie branży medycznej już we wrześniu!  

26 września w warszawskim hotelu Mariott odbędzie się jeden z największych kongresów medycznych 

w Polsce. REHA Management Congress to prelekcje z najlepszymi profesjonalistami z branży, 

certyfikowane warsztaty marketingu i strefa wystawiennicza -  wszystko czego potrzebujesz, by jeszcze 

efektywniej działać na rynku.  

Nasze motto – managment  

REHA Management Congress jest pierwszym wydarzeniem w Polsce stworzonym z myślą o kadrze 

zarządzającej branży medycznej. Jeden intensywny dzień zapewni Ci potężną pigułkę wiedzy dotyczącą 

zarządzania, sprzedaży oraz promocji. Podczas trwania kongresu nie tylko spotkasz się z 

doświadczonymi specjalistami, ale też odkryjesz najnowsze trendy panujące w branży.  

Do kogo skierowany jest kongres REHA? Przede wszystkim osób, które nie chcą wypaść z obiegu i zależy 

im na ciągłym rozwoju swojego biznesu. Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli i pracowników 

klinik, gabinetów rehabilitacji, szpitali i ośrodków zdrowia. Również rehabilitanci i fizjoterapeuci 

zarządzający mniejszymi działalnościami znajdą tu wiele inspiracji.  

 
Wiedza w praktyce  

Program REHA Management Congress został podzielony na dwie części. W Sali 1 odbędzie się REHA 

Business Management – cykl wykładów poświęconych efektywnemu zarządzaniu biznesem segmentu 

medycznego. Podczas prelekcji skorzystasz z doświadczenia najlepszych ekspertów i poznasz 

praktyczne porady, które ułatwią Ci działanie na rynku.  

Panele na REHA:  

• Krzysztof Pakulec: Skuteczna sprzedaż usług fizjoterapeutycznych. 

• Mateusz Wyciślik: Kanały pozyskiwania pacjentów on-line. Jak wybrać i połączyć je w skuteczną 

strategię.  

• Wojciech Herra: Jak zarządzać zespołem w branży medycznej, aby firma podwoiła swój zysk. 

• Radosław Żemło: Pozyskanie nowych i utrzymanie stałych klientów.  

• Bogdan Sosnowski: Zwycięski zespół w nowych czasach.  

• Bartłomiej Lubiatowski: Aplikacja z myślą o fizjoterapeutach. 

 

Pełny program konferencji znajdziesz tutaj: https://rehamanagement.pl/#program  

W Sali 2 poprowadzone zostaną REHA Marketing & Sales Practice. W trakcie certyfikowanych 

warsztatów uczestnicy poznają najbardziej skuteczne tajniki marketingu w kontekście branży 

medycznej. Sebastian Goszcz przeprowadzi Cię przez skuteczne tworzenie strategii marketingowych, 

kreowanie reklam, budowanie grup odbiorców oraz budowanie dobrej relacji z klientem i zwiększanie 

sprzedaży. Franciszek Georgiew z Social Tigers podejmie temat podstaw strategii marki – jak zachować 

spójność strategiczną i stworzyć plan komunikacji marketingowej w social media.  

Chcesz dokładnie przeanalizować mocne i słabe strony swojego biznesu? Masz wątpliwości, czy 

wszystkie Twoje działania są skuteczne? Żaden problem – właściciele biletów VIP będą mogli odbyć 

konsultacje ze specjalistami z branży medycznej w specjalnie wyznaczonej strefie.  

 

https://rehamanagement.pl/#program


Bądź na bieżąco  

Jednak REHA Management Congress to nie tylko wartościowe prelekcje, ale również strefa 

wystawiennicza. Spotkasz tam przedstawicieli i dystrybutorów najważniejszych marek związanych z 

branżą rehabilitacyjną i medyczną. Tutaj dowiesz się z pierwszej ręki, jakie rozwiązania wkrótce będą 

wiodące i w którą stronę rozwija się rynek.  

Do tego podczas trwania eventu uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz 

nawiązać ważne relacje biznesowe. Kongres REHA to pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco 

ze wszystkimi branżowymi nowinkami.  

Gdzie i kiedy?  

REHA Management Congress odbędzie się już 26 września w Hotelu Mariott w Warszawie.  

Bilety dostępne: https://rehamanagement.pl/#tickets  

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! 

https://rehamanagement.pl/#tickets

