
Lider rynku telekardiologii

Pro-PLUS to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
spółek w obszarze telekardiologii w kraju.  
Firma, działając w dynamicznie rozwijającym  
się sektorze telemedycznym, specjalizuje się  
w takich obszarach, jak: 

Pro-PLUS, będąc twórcą rozwiązania do domowej 
telerehabilitacji kardiologicznej, posiada ok. 80-proc. 
udział w tym rynku, zapewniając sobie, jako pierwsza 
firma w Polsce, refundację na swoje produkty. Spółka 
jest obecna na rynkach zagranicznych (Włochy, Bułgaria, 
Szwecja).

Za sukcesem Pro-PLUS stoi zespół wykwalifikowanych 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. 
Firma zrealizowała szereg dużych projektów B+R,  
w tym: Strategmed I - telerehabilitacja, Strategmed 
II - niewydolność serca oraz DPS SYRENA - pierwsze 
w Polsce pilotażowe wdrożenie kiosków stacjonarnych 
i mobilnych dla jednostki DPS. Skumulowana wartość 
przychodów ze sprzedaży za lata 2016-20 firmy  
to 9,1 mln zł.
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którzy wrócili do normal-

nej aktywności dzięki 
telerehabilitacji ProPLUS 

>30 tys.
Sprzedanych 

urządzeń  
telemedycznych 

351
Placówek medycznych 

korzystających  
ze sprawdzonych  
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Rosnąca skala działania

Dynamiczny wzrost rynku telemedycznego

600 mld USD
Będzie warty w 2025 r. globalny rynek e-zdrowia 

(technologii HCIT, czyli rozwiązań  
informatycznych w obszarze zdrowia)*

Wykorzystanie cyfrowej opieki zdrowotnej  
w 2021 r. wzrosło aż  

38-krotnie 
 w porównaniu z okresem sprzed pandemii**

80% 
pacjentów chce regularnie wykorzystywać cyfrowe 

kanały komunikacji do kontaktu z lekarzami**

Wzrost liczby aplikacji wspomagających dbałość 
o zdrowie w UE z 90 tys. w 2020 r., do ponad  

350 tys.  
aktualnie**

*Źródło: Raport 300RESEARCH: Cyfrowe zdrowie. Jak poprawić efektywność usług medycznych
**Źródło: Red Point Global, McKinsey & Company

 » Największa liczba wdrożeń rozwiązań telemedycznych  
na rynku
 » Produkty Pro-PLUS posiadają refundację
 » Wysoko oceniana funkcjonalność rozwiązań Pro-PLUS
 » Doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań 
telemedycznych 

 » Najlepsza na rynku relacja ceny do możliwości  
oferowanych rozwiązań
 » Wdrożenia w ośrodkach referencyjnych
 » Współpraca z najważniejszymi KOL
 » Zaufanie do rozwiązań oferowanych przez spółkę
 » Znajomość i rozumienie rynku kardiologicznego
 » Kompleksowość oferty
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