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W marcu 2017 roku firma GEERS będzie obchodziła 25-lecie 
istnienia na polskim rynku.

 180 sklepów w pełnym wymiarze godzinowym oraz 80 punktów 
badania słuchu na terenie całego kraju

 430 pracowników

 Co roku, ponad 100 tysięcy wykonanych bezpłatnych badań słuchu 
oraz ponad 20 tysięcy klientów korzystających z naszych rozwiązań

W naszych sklepach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb klientów  
na podstawie indywidualnego wywiadu oraz w oparciu o wyniki 
audiometrii tonalnej, słownej oraz badań w wolnym polu. Proponujemy 
naszym klientom szkolenia z zakresu użytkowania   
i pielęgnacji aparatów oraz tłumaczymy zasady treningu słuchowego. 
Po zakupie, oferujemy szereg bezpłatnych wizyt kontrolnych oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.

W GEERS jesteśmy pewni, że proponujemy naszym Klientom 
najwyższej jakości usługi i produkty. Systematycznie prosimy 
Klientów, aby ocenili poziom obsługi w sklepie i zadowolenie  
z wybranego produktu. Aż 93% spośród nich jest zadowolona  
z oferowanych usług i zakupionych produktów, co potwierdzają wyniki 
badań niezależnej firmy GapVision monitorującej poziom satysfakcji. 

GEERS prowadzi również szeroko zakrojone akcje szkoleniowo-
badawcze realizowane przez własny Dział Szkoleń, Badań i Rozwoju:

 Kompleksowy program kształcenia nowych pracowników oraz 
ustawiczne szkolenia dla doświadczonych protetyków słuchu  
z zakresu najnowszych rozwiązań w naszej branży.

 Współpraca naukowo-badawcza z Politechniką Gdańską  
i Politechniką Śląską. Publikacje dotyczące m.in. Terapii  
i diagnostyki szumów usznych. Aktualnie prowadzone są 
prace badawcze nad uciążliwością i szkodliwością hałasu 
komunikacyjnego.

 Wybrani pracownicy GEERS prowadzą zajęcia na uczelniach  
i w szkołach kształcących protetyków słuchu, m.in. w Policealnej 
Szkole Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w szkołach 
policealnych w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. 
Współpracujemy również z innymi placówkami edukacyjnymi 
działającymi na terenie całej Polski, przyjmując uczniów na 
praktyczną naukę zawodu.
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