






















Szanowni Państwo,

Pragnę powitać Was gorąco w imieniu własnym oraz So-
nic Innovations. Po niespełna dwóch latach powracam do 
szeroko rozumianego świata aparatów słuchowych. Na-
pawa mnie dumą i ogromną radością, że będę mógł znów 
współpracować ze środowiskiem Protetyków Słuchu or-
ganizując firmę Sonic. Wspólnie z moim ambitnym zespo-
łem chcę wspierać Państwa nietuzinkowym produktem  
i własnym doświadczeniem, jakie zdobyłem będąc przed-
stawicielem producenta aparatów słuchowych oraz kie-
rując dwiema markami, które odniosły znaczący sukces  
na polskim rynku.

Firma Sonic powstała w 1992 roku w Stanach Zjedno-
czonych, a od prawie czterech lat należy do holdingu Wil-
liam Demant (WDH). Dyrekcja Generalna Sonic Inno-

vations na Bliski Wschód, Azję oraz Europę mieści się  
w Bernie w Szwajcarii. W Polsce siedziba firmy znajduje  
się w Warszawie.

Sonic Innovations to młoda, ale ambitna i szybko rozwija-
jąca się marka w Europie i na świecie. Nasze aparaty słu-
chowe to proste w dopasowaniu i praktyczne w obsłudze 
produkty dostępne w czterech rodzinach.

Sonic Innovations w swojej ofercie posiada też audiome-
try i tympanometry firmy Interacoustics.

Amerykański rodowód Sonic Innovations gwarantu-
je pragmatyzm w tworzeniu produktów i polityce firmy,  
o czym, mam nadzieję, przekonacie się Państwo już 
wkrótce. Pozostaję w ogromnej nadziei, że współpracując 
z Wami będę miał okazję dzielić się swoim doświadcze-
niem oraz wspierać i wspomagać Was w trudach dnia co-
dziennego oferując przyjazną i elastyczną politykę firmy  
Sonic. Serdecznie zapraszam do współpracy.

 
 Z wyrazami szacunku
 Andrzej Kwiatkowski
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 . Pierwsza na świecie technologia, 
która wykracza poza możliwości 
normalnego słyszenia.*

 
Najnowsza generacja technologii BestSound.

Carat binax
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