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Elkötele zettek  
vagyunk, 
hogy életeket 
megváltoztató 
hallási 
megoldásokat 
alkossunk.
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Célunk

A dolog egyszerű. Mi a Phonaknál 
szenvedélyesen azon dolgozunk, hogy 
életeket változtassunk meg és olyan világot 
hozzunk létre, ahol „life is on“ az élet 
mindenki számára. Ez egy olyan világ, 
melyben mindenki – hallásveszteségétől 
függetlenül – szabadon teheti mindazt,  

amit csak az élet kínál.
A legfontosabb dolog az, hogy ebben a 
világban az emberek könnyedén léphessenek 
kapcsolatba másokkal, jelentőségteljes társas 
kapcsolatokat létesítenek, mely igazán 
gazdaggá teszi az életet.

Hiszünk benne, 
hogy életeket 
változtatunk meg, 
és olyan világot 
teremtünk, ahol 
az élet mindenki 
számára  
„life is on“.
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A jó hallás jó élet - 
Well-Hearing  
is Well-Being™

Tudományos kutatás igazolja, hogy a 
társas érintkezés és a szoros kapcsolatok 
hozzájárulnak a hosszabb, egészségesebb 
és élvezetesebb élethez.

Értelmes kapcsolatok új 
világát nyitjuk meg 
A kommunikáció alapvetően fontos, 
amikor egészséges kapcsolatokat akarunk 
kialakítani és fenntartani.

Ezért szenteljük munkánkat az ezekhez 
az alapvető kapcsolatokhoz vezető ajtók 
megnyitásának, és ezt a legfontosabb 
forrással kezdjük – a kommunikációval.

Amikor több lehetőséget teremtünk 
annak, hogy megértsük egymást és 
elköteleződjünk egymás felé, akkor ezáltal 
jelentőségteljes kapcsolatok új világát 
nyitjuk meg, és végeredményben a jobb 
élet kulcsát biztosítjuk.
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A kiváló minőség  
története

 1947
Alapítása, 1947 óta a Phonak elkötelezett abban, 
hogy a legkorszerűbb hallókészülékek fejlesztésén, 
gyártásán és értékesítésén keresztül életeket 
változtasson meg. 

Küldetésünk, hogy a hallásjavítás segítségével 
hozzájáruljunk az emberek társas és érzelmi életének 
kiteljesedéséhez, és ennek szenteljük kutatásunkat 
és fejlesztésünket már több mint 70 éve. Közben 
pedig felhasználjuk korunk technikai eredményeit is, 
hogy folyamatosan javítsuk kínálatunkat.

Svájci örökség

2006

Központunk Svájcban van, és valódi svájci 
szellemű cég vagyunk, mindig a csúcsminőséget 
értékeltük, és utolérhetetlen precízióra és 
megbízhatóságra törekedtünk. Ez a magas szintű 
kiválóság segített bennünket abban, hogy pozitív 
hatással tudjunk lenni az emberek életére azokkal 
a megoldásainkkal, melyeket ajánlunk. 

 70 éve
A Phonak büszke támogatója  
a Hear the World Alapítványnak,  
mely 2006 óta elkötelezett a világ 
hallássérült emberei életminőségének  
és esély egyenlőségének javításában. 
A program fókuszában a gyermekek 
támogatása, a professzionális tréningek, 
a hallásvédelem, valamint a családok és 
a szülők támogatása áll.
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Kulcs az  
innovációhoz

Minden egyes termékünk és a bennük rejlő 
fejlett tulajdonságok mögött bőséges 
tudományos kutatás rejlik. Ez a kutatás-
alapú innováció vezetett bennünket oda, 
hogy sok dologban lehettünk az elsők az 
iparágon belül, és aminek eredményeként 
olyan megoldásokat kínálunk, melyek 
előnyeit ügyfeleink és a hallásgondozó 
szakemberek is világszerte élvezik.

Vívmányaink annak az eredményei, hogy 
világszerte elkötelezett és elszánt 
munkatársaink és partnereink vannak, 
valamint, hogy jelentős beruházásokat 
fordítottunk az audiológiára és az új 
technológiákra.

Az a törekvésünk, hogy a világ legjobb 
hangminőségét és hallási teljesítményét 
nyújtsuk, arra ösztökél bennünket, hogy 
folyamatosan tágítsuk a technológia 
határait, hogy még a legnehezebb hallási 
helyzetek és a legsúlyosabb hallás-
veszteségek által támasztott kihívásoknak  
is meg tudjunk felelni.

E szándékunk egyik eredménye a hamisí-
tatlan technológiánk. Ez teszi lehetővé, hogy 
hallókészülékeink észrevétlenül és 
automatikusan adaptálódjanak több hallási 
szituációhoz, mint korábban bármikor. 
A hallás kevésbé megerőltető, így az sokkal 
élvezhetőbbé vált.

Innovációink és megoldásaink
sokszor a világon az elsők között 



1312

A Phonak úttörő szerepet tölt be a hallási 
megoldások iparágán belül az 
újratölthetőséget illetően. Az újratölthető 
lítium-ion akkumulátorokkal nincs több 
bajlódás az elemekkel, így több öröm marad 
a hétköznapi teendőkben.

Hallási megoldásaink 
könnyedén kapcsolódnak 
telefonokhoz, televíziókhoz  
és más multimédiás 
eszközhöz. 

Mai világunkban, ahol minden a kapcsolat-
teremtésről szól, és a jövőre is tekintettel, 
közvetlenül kapcsolatra képes megoldásaink 
azt szolgálják, hogy könnyű legyen a 
telefonokkal, tévékkel, zenékkel, app-okkal és 
több más audio forrással összekapcsolódni, 
vásárlóink kényelmét szolgálva.

A mi megoldásaink voltak az elsők, melyek 
közvetlenül kapcsolódtak az iOS-hez, 
Android™-hoz vagy a Bluetooth® vezeték 
nélküli technológiával ellátott 
okostelefonokhoz és telefonokhoz, lehetővé 
téve, hogy a felhasználó hallókészülékeibe 
bármilyen audio forrásból közvetlenül 
áramoljon a hang.

Komoly tudományos kutatásunk sikere 
azon mérhető, milyen hatékonyan képes a 
technológiánk összekapcsolni az embereket 
másokkal, és az őket körülvevő világgal. 
Világszerte vezető hallási megoldásaink 
segítik az embereket a számukra fontos 
szociális kapcsolataik kialakításában, mert 
ezekre szükségük van ahhoz, hogy jól 
érezzék magukat.

Megalkotjuk 
a világ 
vezető 
hallási 
megoldásait
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Professzionális 
szakértelem

Saját hallásgondozó szakértőink és a világ 
vezető intézetei között szoros partneri 
kapcsolatot alakítottunk ki, és ez lehetővé 
teszi, hogy jelentőséggel bíró és hasznos, 
életeket megváltoztató tapasztalatokhoz 
legyen hozzáférésünk.

Hallásgondozó szakemberek 
globális hálózata

Szerte a világon a Phonak több, mint 1000 
elkötelezett hallásgondozó szakembert 
foglalkoztat, akik hozzájárulnak a jövő 
hallásgondozásának megformálásához. 

Tudományos és klinikai vizsgálatokat 
végeznek, és több száz hallássérülttel 
dolgoznak, akik termékeinket valós 
élethelyzetekben tesztelik. 

Annak érdekében, hogy folyamatosan 
építsük globális tudásbázisunkat, 
folyamatosan megteremtjük a 
szakembereknek és a szakma tekintélyeinek 
a lehetőséget, hogy hozzák létre és osszák 
meg legújabb fejlesztéseiket, melyek a jobb 
hallás kapcsán segítenek az embereknek a 
jobb életminőség elérésében.

Több, mint 
1000 
elkötelezett 
hallás gondozó 
szakembert 
foglalkoztatunk
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Megoldás 
mindenki számára

Amikor hatékony, személyre szabott 
hallási megoldásokról beszélünk, nem 
alkalmazhatunk univerziális megoldásokat, 
ezért a Phonaknál mindenki számára van 
valami. Az iparágon belüli legszélesebb 
termékportfólióval képesek vagyunk 
diszkrét és stílusos megoldást kínálni 
minden életkorra, hallásveszteségi fokra és 
egyéni preferenciára. 

Az iparág legszélesebb 
termékportfóliója

Mivel a szociális integráció már a 
gyermekkorban kezdődik, elkötelezettek 

vagyunk, hogy legifjabb ügyfeleink számára 
megadjuk a legjobb esélyt, hogy egészséges 
szociális, érzelmi, kognitív és viselkedés-
fejlesztésben legyen részük, csakúgy, mint 
a sikeres tanulásban. Elkötelezettségünk, 
hogy segítsük a gyermekek teljes 
potenciáljának kibontakozását, ez tett 
bennünket a gyermekek hallási megoldásai 
terén a világ vezető céggé tett bennünket. 

Munkánk során mindig a jövőbe tekintünk, 
és továbbra is elhivatottan megyünk 
szembe a legnagyobb kihívásokkal is 
annak érdekében, hogy olyan hallási 
megoldásokat ajánljunk, melyek jobbá 
teszik az életeket.
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Globális  
jelenlét

A Phonak és hallásgondozó szakemberek 
hálózata biztosítja, hogy ügyfeleink 
a legjobb kezekben érezhessék magukat 
a jobb életminőség felé vezető úton.

Európa

Ázsia és 
a Csendes-
óceáni térség

Afrika és a 
Közel-Kelet

Szakemberek 
globális hálózata

Cégünk központjából, a svájci Stäfából több 
mint 100 országra terjesztettük ki jelenlé-
tünket. Ez azt jelenti, hogy az egész világon 
el tudjuk látni az embereket Phonak hallási 
megoldásokkal.

Amerika



Life is onKeressen a közelében egy hallásgondozó 
szakembert, ezzel megtéve az első 
lépéseket egy jobb élet felé. Látogasson el 
a ‚Keressen egy szakembert‘ menüpont alá 
a www.phonak.hu weboldalon.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a
teljes élethez. Több mint 70 éve hűek maradunk küldetésünkhöz,
hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk,
amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek
társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

www.phonakpro.hu
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