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Gotowe do odbioru
Nowa kampania reklamowa promująca pożyczkę gotówkową
w Kasach Stefczyka ruszyła w grudniu.

T

ym razem hasła wiodące zostały zbudowane z kilku konkretnych elementów
akcentujących zalety pożyczki. W ten sposób
powstały dwie kreacje: „Pożyczka 3000 zł.
Oprocentowanie tylko 10%. Gotowe do odbioru!” oraz „Pożyczka do 100 000 zł. Bez poręczyciela. Decyzja nawet w 1 dzień”.
W reklamach, spotach telewizyjnych wystąpił oczywiście aktor Artur Żmijewski. Tym
razem zdjęcia do materiałów poligraﬁcznych
wykonane zostały nocą, podczas planu ﬁlmowego, co stanowi zwracającą uwagę nowość
w przekazie reklamowym Kas Stefczyka.
Główny nacisk w kampanii położyliśmy na

uwypuklenie ważnych, produktowych cech
pożyczki z wykorzystaniem nowego, intrygującego przekazu reklamowego.
Do emisji przekazane zostały nowe spoty
telewizyjne, w których ciekawski sąsiad odkrywa „tajemnicę” lokatorów z osiedla, skąd
mają pieniądze na nowe meble. „To proste!
Wzięli pożyczkę w Kasach Stefczyka” – krótko
i na temat odpowiada Artur Żmijewski. Dzięki
temu powstała opowieść o łatwo dostępnej pożyczce na konkretną kwotę – 3000 zł z atrakcyjnie niskim oprocentowaniem. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy mają
większe potrzeby ﬁnansowe, stworzyliśmy

również drugą promowaną kreację „Pożyczka
do 100 000 zł. Bez poręczyciela. Decyzja nawet
w 1 dzień”, gdzie w spocie telewizyjnym lokatorzy tym razem kupują nowy samochód.

Centrum Sanitas szansą dla pacjentów
Myśląc o naszej przyszłości, zwykle ponad wszystko
przedkładamy troskę o zdrowie nasze i naszych najbliższych.
W codziennych staraniach o zachowanie dobrej kondycji
poszukujemy profesjonalnego wsparcia.

W

sparcia lekarzy, do których nie musimy ustawiać się w długiej kolejce, oraz
placówek medycznych, które zapewnią nam
komfortowe warunki leczenia, a przy tym
będą świadczyć szeroki wachlarz usług i pomogą w leczeniu wielu chorób – także tych
zaliczanych do grona najgroźniejszych.
4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki
z Rakiem – jednym z największych zagrożeń
dla zdrowia społeczeństwa XXI wieku. Doroczne wydarzenie wspierane aktywnie przez
Światową Organizację Zdrowia przypomina o
sposobach zapobiegania i możliwościach leczenia chorób nowotworowych.
Nowotwory problemem XXI wieku
Jeden z najbardziej istotnych problemów
współczesnej dermatologii i onkologii stanowią nowotwory skóry. Zapadalność i zachorowalność na tę grupę nowotworów ulega
ciągłemu wzrostowi. Zapadalność na czerniaka wzrasta średnio o 5% rocznie, a co 10 lat
liczba nowych przypadków ulega podwojeniu.
Ogólnoświatowy dynamiczny wzrost zachorowalności na raki czy mięsaki skóry oraz coraz
młodszy wiek chorych (30-50 lat) i związane z
tym konsekwencje społeczne zwiększają nacisk na właściwą proﬁlaktykę zmian skórnych,
rozpoznawanie nowotworów oraz ich terapię.
Do najbardziej uznanych i spektakularnych
metod chirurgicznych w terapii nowotworów
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skóry należy chirurgia mikrograﬁczna Mohsa. Metodę Mohsa w udoskonalonej wersji –
zwanej trójwymiarową histologią – propaguje
otwarte w październiku 2012 roku w Gdańsku
Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas,
które powstało z inicjatywy senatora RP i przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej SKOK
Grzegorza Biereckiego.
Skuteczne metody w Centrum Sanitas
Udoskonalona przez prof. Helmuta Breuningera z Kliniki Dermatochirurgii w Tybindze
metoda Mohsa polega na seryjnym wycinaniu
drobnych partii skóry, wspartym dokładną,
trójwymiarową analizą kompletności wycięcia nowotworu. Pozwala ona nie tylko na
Usługi świadczone przez Centrum
Medycyny Specjalistycznej Sanitas
(www.centrumsanitas.pl) nie ograniczają się
wyłącznie do leczenia nowotworów skóry.
Wśród oferowanych konsultacji specjalistycznych znajdują się również takie dziedziny,
jak: alergologia, dermatologia, pediatria,
ginekologia, kardiologia, laryngologia czy
medycyna pracy. Uzupełniają je specjalności
operacyjne w ramach chirurgii jednego dnia,
w tym: chirurgia onkologiczna, chirurgia
ogólna, chirurgia plastyczna, dermatologiczna, dziecięca, chirurgia ręki, ortopedia czy
urologia.

uzyskanie znacznie korzystniejszego efektu
kosmetycznego niż w przypadku klasycznych
metod chirurgicznych, ale przede wszystkim
na niemal całkowitą wyleczalność choroby
i redukcję ryzyka jej nawrotów.
Prof. Helmut Breuninger, który będzie przeprowadzał gościnne zabiegi również w gdańskim Centrum Sanitas, podkreśla: – Ta metoda
wykrywa nacieki nowotworu bardzo dokładnie,
i to pozwala uratować zdrową tkankę. Mamy
więc zalety, jeśli chodzi o niski procent nawrotu
choroby, jak i o lepszy efekt estetyczny. Ubytki
skóry są nie tak duże, jak byłyby przy zastosowaniu tradycyjnej metody operacji. Wszyscy
pacjenci bezpośrednio po zabiegu są zdrowi,
bo pozbawieni nowotworu. Ryzyko nawrotów
jest bardzo niskie, czyli liczba pacjentów bez
nawrotu nowotworu jest bardzo duża – wynosi
więcej niż 98 proc. Oznacza to, że prawie wszyscy wracają do całkowitego zdrowia.
Nie tylko onkologia
Centrum Sanitas to także przychodnia oferująca konsultacje specjalistyczne z wielu dziedzin, prowadzone w klinice przez wybitnych
trójmiejskich specjalistów. Obok konsultacji,
do dyspozycji pacjentów są również badania
diagnostyczne – punkt pobrań, badania obrazowe, USG i EKG. W czasie, kiedy o przyjęcie
do lekarza ubiega się wielu pacjentów, a kolejki
wydłużają się także w prywatnych klinikach,
odwiedzający Centrum Medycyny Specjalistycznej Sanitas mogą liczyć na szybki i wygodny dostęp do usług medycznych świadczonych
przez znanych specjalistów – bez zbędnego
oczekiwania.
M.S.
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