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Śląskie Laboratoria Analityczne i badaj.to
to ponad 30-letnie doświadczenie w wykonywaniu
wysokiej jakości badań laboratoryjnych, zarówno
tych podstawowych, jak i wysoce specjalistycznych.
Od wielu lat firma korzysta z nowoczesnej
technologii oraz utrzymuje i doskonali System
Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. 
W 2012 roku, dla potrzeb weterynarii, 
firma wprowadziła na rynek ofertę badań
specjalistycznych również dla zwierząt. Główne
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, biura oraz
Zarząd Firmy mieszczą się w Świętochłowicach przy
ul. Wojska Polskiego 16h.

 



Grupa Laboratoriów Medycznych badaj.to posiada
blisko 150 Punktów Pobrań. Pod marką Śląskie
Laboratoria Analityczne firma działa w
województwie śląskim i opolskim. W 2020 roku pod
marką badaj.to uruchomione zostały Punkty w
kolejnych województwach: łódzkim i małopolskim, 
a już wkrótce zaplanowano kolejne otwarcia na
Dolnym Śląsku. Docelowo firma dąży do tego, 
aby świadczyć usługi dla Klientów z całej Polski.
W najbliższych tygodniach Zarząd badaj.to planuje
nowe inwestycje: laboratorium w Opolu i w Zgierzu.



wszystkie nasze lokalizacje sprawdzisz 
na www.sla.pl i www.badaj.to



Kluczowe jest dla nas, aby budować relacje z naszymi
współpracownikami i klientami w oparciu o wzajemne
zaufanie, szacunek, otwartość i uczciwość. 
Pracując zespołowo i z pełnym zaangażowaniem
tworzymy model działania, który pozwala na rozwój na
nowych rynkach i w nowych obszarach. 

"Wydajemy wiarygodne wyniki 
przy zachowaniu najwyższych standardów jakości"



Nasza kadra diagnostów pracuje na nowoczesnym
sprzęcie a cały proces laboratoryjny objęty jest
wewnętrzną i zewnętrzną kontrolą jakości. 

Przez naszych klientów jesteśmy postrzegani 
jako laboratorium skupiające się na jakości
wykonywanych oznaczeń. Nasza oferta badań
jest bardzo szeroka i zawiera wiele badań
specjalistycznych. Oznacza to, że jesteśmy 
w stanie kompleksowo wspomóc diagnostykę
pacjentów.



 Wierzymy, że każda placówka medyczna ma w swoich
priorytetach posiadanie wiarygodnego partnera jakim jest
laboratorium analityczne wykonujące oznaczenia na jej
zlecenie. Takim laboratorium jesteśmy dostarczając
wiarygodne wyniki badań pozwalające na szybką i trafną
diagnozę Waszych pacjentów. Chcemy jednak być kimś
więcej oferując także narzędzia, które pozwolą na rozwój
Twojego biznesu medycznego.
Sprawdź co możesz zyskać podejmując z nami współpracę 
w zakresie badań laboratoryjnych.

 
 
 
 



Zyskasz 
wiarygodnego partnera

 
Starannie kontrolujemy jakość
oznaczeń, które wykonujemy.
Nasza kadra diagnostyczna to

osoby z dużą wiedzą i
doświadczeniem, które chętnie
wspierają naszych Klientów w
przypadkach wymagających

naszej pomocy.
.

 

A może rozważysz otwarcie
punktu pobrań w Twojej

lokalizacji? Zapłacimy Ci czynsz
za wynajem oraz zatrudnimy

personel pobierający co
pozwoli Ci oszczędzić. Nasze
działania pozwolą Ci także

pozyskać nowych Klientów.
Obecnie w takim charakterze
współpracujemy z ponad 50
placówkami medycznymi.

 
 

Posiadamy specjalnie
przygotowany program

wspierający placówki medyczne
w aktywnej sprzedaży badań

laboratoryjnych dla pacjentów
komercyjnych. Jesteśmy także

gotowi rozmawiać na temat cen
badań laboratoryjnych dla

Twojej placówki.

Zarobisz więcej

 

Czujesz się bezpiecznie
 
 Jesteśmy zgranym zespołem

ludzi, którzy w centrum
codziennych działań stawiają
swoich Klientów. Dlatego nie

będziesz miał/a problemów aby
się z nami skontaktować

telefonicznie czy mailowo gdy
zajdzie taka potrzeba.

 
Zyskasz nowe

możliwości



 
 

Badania laboratoryjne to bardzo prosty sposób, 
by ocenić funkcjonowanie organizmu, monitorować
postęp choroby lub przebieg leczenia. 
Kluczem do ich poprawnego wyboru jest umiejętność
postawienia właściwego pytania, na które odpowiedź
będzie łatwiejsza z wynikiem określonych badań w ręku.
Lekarze zlecając badania pokazują swój profesjonalizm
oraz udowadniają, że zdrowie swoich podopiecznych
jest dla Nich sprawą nadrzędną. 



 

Otrzymujesz kartę podglądu
 on-line do wyników

swoich wszystkich pacjentów.

Pracując w oparciu o wyniki badań
laboratoryjnych udowodnisz, 

że w swojej pracy zależy Ci przede
wszystkim na zdrowiu Twoich

podopiecznych. 
Twoi Klienci na pewno to docenią,

 a Ty zwiększysz swój autorytet.

Każdy Twój Klient otrzyma zniżkę
 na badania wykonane w naszym

 laboratorium.
 Pokażesz, że dbasz także o ich portfele. 

Wygenerujesz dodatkowy dochód tylko za

polecanie wykonania pakietów badań

realizowanych w naszych Punktach Pobrań.

Dobre wiadomości szybko się rozchodzą.

To, że Twoi Podopieczni zyskują 

więcej niż u konkurencji sprawi,

że kolejne osoby umówią wizytę u Ciebie.



Krótki czas oczekiwania na pobranie krwi

 Odbiór wyników drogą elektroniczną

Atrakcyjne pakiety badań

Miły i doświadczony Personel medyczny

Dobrze skomunikowane Punkty Pobrań 

Szeroka oferta badań specjalistycznych

Możliwość wykonywania badań już od godziny 6.00



KONTAKT
Kierownik Sprzedaży

ŁUKASZ HAWRYLUK

tel.:  (32) 416 25 97
kom.: 605 929 574

Telefon

lukasz.hawryluk@sla.pl

Adres e-mail

www.sla.pl www.badaj.to


