
uPacjenta 
dla gabinetów
dietetycznych

Oferta dedykowana



Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Ułatwiamy dostęp do profilaktyki zdrowotnej Przenosimy medycynę do domów



Jak pomagamy dbać o zdrowie?

20 miast 
w całej Polsce

Badania 
w domach

Akcje w firmach 
w całej Polsce

Profesjonaliści 
na pokładzie

Sami jesteśmy 
przykładem ;)

Średnia ocena 
specjalistów: 4,9



Przychodzi Pacjent do dietetyka...

Do dietetyka skierował 
mnie dermatolog. Jak 
poradzić sobie z alergiami 
pokarmowymi?

Czy mogę mieć geny, 
które predysponują do 
chorób dietozależnych?

Moja waga nie spada 
mimo pracy z kilkoma 

dietetykami

Niezależnie od stosowanej 
diety nie mogę pozbyć się 

dyskomfortu trawiennego...



Badania dla Twoich Pacjentów

Przegląd zdrowia 
(morfologia, glukoza, 

lipidogram i inne)

Badania mikroflory 
jelitowej 

(Kyberkompakt)

Badania wrodzonych
metabolizmów - 
tzw. Dieta DNA

Hormony (tarczycy, androstendion 
testosteron i inne)

Genodieta 
Genodiagdieta)

Pełny katalog badań: 
upacjenta.pl/katalog-badan



Jak wyglądałaby nasza współpraca?

1. Omawiasz z nami warunki współpracy.
2. Otrzymujesz od nas uniwersalny kod zniżkowy 

w formie voucheru elektronicznego.
3. Udostępniasz kod swoim Pacjentom.
4. Z kodu skorzystał nie tylko Twój Pacjent, 

ale także jego rodzina, znajomi? Tym lepiej 
dla Ciebie i dla nas :)

5. Twoi Pacjenci, korzystając z kodu, wykonują 
badania pod dowolnym adresem, 
w dowolnym terminie i dodatkowo 
w korzystnej cenie.



A jeśli chodzi o konkretne korzyści...

Co miesiąc otrzymasz od Twojego dedykowanego opiekuna 
raport, z którego dowiesz się: ile kodów zostało wykorzystanych, 
jakie były kwoty zamówień oraz ile wynosi Twoja prowizja.

Dzięki współpracy zyskujesz również to, co znacznie ważniejsze - 
satysfakcję Pacjentów, którzy:

● mogą wykonać praktycznie dowolne badania i pakiety 
badań bez wychodzenia z domu;

● otrzymują atrakcyjną zniżkę na badania;
● zyskują możliwość wygodnego i szybkiego  przygotowania 

się do wizyty u dietetyka.



Masz jakiekolwiek wątpliwości? Pytaj!
W tym momencie nic nie przychodzi Ci do głowy? 
Śmiało dzwoń lub pisz po naszym spotkaniu!

Tomasz Paprocki
Business Customer Advisor

t.paprocki@upacjenta.pl

 +48 500 560 688

upacjenta.pl

Dziękuję za uwagę!

https://upacjenta.pl/covid19/badania-dla-firm-koronawirus

