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Клуб inUkraine - є робочою платформою з розвитку в’їзного медичного
туризму в Україну, яка об’єднує професіоналів в сфері охорони
здоров’я для обміну досвідом та знаннями.
Місія – сприяння розвитку в’їзного медичного
туризму в Україну шляхом проведення відповідної
роботи з членами клубу з впровадження
міжнародних
стандартів
обслуговування,
їх
просування на цільових ринках та збільшення
потоку іноземних пацієнтів, при цьому створити,
закріпити та утримувати тенденцію загальної
поінформованості світового суспільства про
конкурентоспроможність та конкурентоздатність
українського сектору охорони здоров’я, а саме
окремо взятих напрямків.

УЧАСНИКИ КЛУБУ
Клуб в’їзного медичного туризму inUkraine розрахований в
першу чергу для професіоналів, які вважають свою роботу
покликанням і ставлять за мету покращити сферу
обслуговування пацієнтів та медицину в Україні в цілому;
для яких здоров’я – є найбільшим скарбом в житті людини.

Клуб inUkraine орієнтований на:
- власників та керівників приватних медичних установ в Україні
- керівників державних установ охорони здоров’я України
- спеціалістів департаментів розвитку та маркетингу медичних установ
- операторів в’їзного медичного туризму

- санаторії та курортні комплекси України
- реабілітаційні центри

Клубні цінності
Розвиток. inUkraine спрямований на постійний
моніторинг останніх тенденцій та новизни в сфері
охорони здоров’я; адаптацію нових технологій до
специфіки ринку України.
Ефективність.
inUkraine
націлений
на
досягнення високих результатів членами, за
умов використання запропонованих стратегій
розвитку.
Стабільність. inUkraine орієнтований на
постійну роботу з членами клубу.

Цілі та задачі inUkraine:
1. Збільшення потоку міжнародних пацієнтів до
України
2. Формування позитивного іміджу сектору
охорони здоров’я України серед світової
спільноти
3. Імплементація
міжнародних
стандартів
роботи з обслуговування пацієнтів
4.
Формування «Українського продукту медичного туризму» на
національному та міжнародному рівнях
5. Створення, закріплення та комплексна підтримка бренду «Україна» на
світові й арені медичного туризму
6. Проведення спеціалізованих заходів для членів клубу з метою їх
просування на конкретних цільових ринках
7.
Сприяння налагодженню співробітництва між членами та
міжнародними партнерами in Ukraine.

Заходи Клубу inUkraine:
• Засідання членів inUkraine за вузькими тематиками та напрямками,
що мають безпосереднє відношення до успішного та ефективного
розвитку в’їзного медичного туризму до України.
• Спеціалізовані В2В програми у різних
регіонах СНД направлені на розширення
бізнес-контаків та партнерських відносин з
представниками
локальних
операторів
медичного туризму.
•

Спеціалізовані В2В програми на території
України із залученням міжнародних операторів
медичного
туризму
та
організацією
ознайомчих турів до медичних установ членів
клубу in Ukraine.

Заходи Клубу inUkraine:
• Організація ознайомчих турів та стажувань українських
фахівців до медичних установ міжнародних партнерів
inUkraine з метою підвищення кваліфікації
• Щорічні
Загальні
збори
Клубу
inUkraine*. Мета
- підведення
підсумків роботи Клубу за рік,
звітування
перед
членами
та
призначення Премії Клубу inUkraine
за досягнення у розвитку в’їзного
медичного туризму.
*

- являються рекомендованими до обов’язкового відвідування всіх членів
Клуба. Участь в інших заходах проводиться на добровільних засадах

Членство в Клубі надає наступні привілеї:
• Просування бренда компанії на світових
заходах як лідерів української медицини
•

Знижки на участь навчальних заходах для
лікарів вузьких спеціалізації із залученням
іноземних спеціалістів в рамках Клубу inUkraine

• Участь в організації ознайомлювальних
турів для іноземних партнерів
•

Право на проведення спільних консультацій для
населення із залученням іноземних спеціалістів

•

Обмін досвідом роботи лікарів з іноземними
спеціалістами (відправка лікаря на навчання до
міжнародних медичних центрів та приймання
іноземного пацієнта у власному закладі)

Членство в Клубі надає наступні привілеї:
• Розміщення інформації про членів Клубу
сторінках в соціальних мережах

на сайті Клубу та на

• Розповсюдження інформації про спеціальні пропозиції членів Клубу
на спеціалізованих медичних порталах як українських, так і
закордонних
• Отримання доступу до електронних матеріалів спікерів навчальних
заходів Клубу inUkraine
• Надання допомоги при підготовці до проходження атестації за
міжнародними акредитаційними програмами та стандартами
• Право відкрито використовувати інформацію про членство в Клубі
inUkraine
• Спеціальні знижки та пропозиції на товари/послуги партнерів Клубу

Зарахування до Клубу inUkraine
Підстава для зарахування до Клубу inUkraine –
заповнена Заявка на членство, яка передається на
розгляд членам-засновникам Клубу для голосування.

!

Членство у Клубі inUkraine є БЕЗКОШТОВНИМ!
+38 093 028 77 54
office@jk-group.com.ua
https://www.facebook.com/events/583514505129777/

ОРГАНІЗАТОР:

ПАРТНЕРИ:

Генеральний інформаційний партнер:

Інформаційна підтримка:

Для переходу на інтернет сторінку – нажміть на зображення!

