Atos Medical er nu eneforhandler af Provox-produkter
Hensynet til brugere var i fokus, da Atos Medical og Simonsen & Weel for nylig
blev enige om, at Atos bliver eneleverandør af Provox-produkter i Danmark

I forbindelse med eneforhandlingen udtaler Henrik Helmer Hansen, direktør, Atos Medical
Danmark:
”Simonsen & Weel har i gennem mange år forhandlet Provox-produkter på bedste vis. Samtidig er
vi overbeviste om, at de danske Provox-brugere vil opleve en endnu større tilfredshed med
kontakten direkte til os. Vi har nemlig al fokus på denne ene brugergruppe, med produkter som vi
selv udvikler, producerer og nu også eneforhandler i Danmark. Samtidig tror vi på, at vi ved at
komme tættere på brugerne kan styrke vores udvikling af produkter således vi endnu bedre kan
tilbyde løsninger og vejledning, der kan tilpasses den enkeltes behov”.
Erik Hald, direktør hos Simonsen & Weel, tilføjer: ”Vi har været utrolig glade for at forhandle
Provox-produkterne og har gennem årene gjort alt for at levere den bedste service til brugerne. For
Simonsen & Weel har det været vigtigt, også at finde den rigtige løsning fremadrettet for
brugerne. Her giver det god mening, at produkterne leveres af Atos, som er de naturlige eksperter i
Provox og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe brugerne på vej til leveringer direkte fra Atos.”,
hvortil Henrik Helmer Hansen fremhæver at ”Atos garanterer leveringer uden egenbetaling for alle
brugere i Danmark”.
Atos-direktøren glæder sig til at komme endnu tættere på dem, der arbejder med de strubeløse
patienter i Danmark, og han har masser af ros til både landsforeningen, de lokale foreninger, de
fire patientkonsulenter, læger, sygeplejersker og talepædagoger.
”Det arbejde, der bliver udført, er af allerstørste vigtighed for de strubeløse patienter i Danmark,
og derfor ser vi også landsforeningen, lokalforeningerne, de fire patientkonsulenter og det
sundhedsfaglige personale som tætte og afgørende samarbejdspartnere. Et samarbejde, vi ser
frem til at styrke og udbygge i fremtiden,” siger Henrik Helmer Hansen.

HUSK!
Hvis du er bruger af Provox-produkter og ikke allerede har skiftet til Atos Medical, så tag venligst
kontakt med det samme til Atos Medical på 7014 0435 eller på kundeservice@atosmedical.dk.

