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 Thông cáo 
Báo chí  

 Erlangen, 04, tháng Năm, 2016 

 

Siemens Healthcare có tên thương hiệu mới:  
Siemens Healthineers  
 

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2016 vừa qua, Siemens Healthcare đã công bố tên thương 

hiệu mới - Siemens Healthineers. Tên thương hiệu mới khẳng định tinh thần tiên 

phong và trình độ công nghệ cao của Siemens Healthcare trong lĩnh vực y tế. 

Healthineers thể hiện sự độc đáo và táo bạo đồng thời mô tả chính xác về cơ cấu tổ 

chức, đặc biệt là về con người đang làm việc tại Healthcare. Họ là những người đã 

và đang đồng hành, phục vụ và truyền cảm hứng cho khách hàng. Họ là những 

người đứng sau các sản phẩm và giải pháp vượt trội của Siemens Healthcare. 

 

Ông Bernd Montag, Giám Đốc Điều Hành công ty Siemens Healthcare toàn cầu 

phát biểu: "Chúng tôi đạt nhiều thành tích xuất sắc về công nghệ và sự vượt trội 

trong khoa học, đồng thời luôn đi đầu trong việc phát triển các giải pháp lâm sàng 

tiên tiến giúp các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh hiệu quả và 

chất lượng cao. Trong tương lai, với vai trò là Siemens Healthineers, chúng tôi sẽ 

phát huy lợi thế này để cung cấp một dải rộng hơn các giải pháp lâm sàng tùy biến 

nhằm hỗ trợ khách hàng một cách toàn diện. Chúng tôi rất tự tin vào khả năng của 

mình trong việc trở thành đối tác truyền cảm hứng trên hành trình tới thành công 

của các khách hàng. Tên thương hiệu mới của chúng tôi biểu trưng cho tham vọng 

của công ty đồng thời biểu đạt dấu ấn riêng của chúng tôi là một công ty vì con 

người – 45,000 nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu có chung đam mê là hỗ trợ 

các cơ sở y tế phục vụ bệnh nhân của họ một cách hoàn hảo nhất.”  

 

Trong chiến lược “Tầm nhìn 2020” do Siemens AG công bố gần hai năm trước có 

quyết đinh về việc Ban Y tế sẽ được quản lý riêng với hình thức công ty trong công 

ty với một  cơ cấu mới. Siemens Healthineers sẽ tiếp tục củng cố danh mục sản 

phẩm đang dẫn đầu bao gồm thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị xét nghiệm, 

đồng thời bổ sung thêm các dịch vụ mới như quản lý dịch vụ, tư vấn và dịch vụ kỹ 
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thuật số cùng các công nghệ tiên tiến hơn nữa trong bối cảnh thị trường phát triển 

theo hướng điều trị và chẩn đoán sinh học phân tử. 

 

Tên pháp nhân của công ty sẽ không thay đổi. 

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem tại 

http://www.healthcare.siemens.com/ 

 

Thông tin liên hệ: 
 
Bà Dương Hương Ly 
Ban Truyền thông và Đối ngoại 
Công ty TNHH Siemens  
Điện thoại: +84 4 3577 6688 ext. 310 
Fax: +84 4 3577 6699 
Email: duong-huong.ly@siemens.com 
 
 
Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ 
thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế hơn 165 năm nay. Siemens hoạt động trên hơn 200 quốc 
gia và tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất 
thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực 
tuốc bin gió ngoài khơi, là nhà cung cấp hàng đầu về tuốc bin chu trình kết hợp phục vụ cho sản xuất điện, là nhà 
cung cấp trọng yếu cho các giải pháp truyền tải điện và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng 
như các giải pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Siemens cũng là nhà cung cấp hàng 
đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn 
đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin lâm sàng. Trong năm tài khóa 2015 kết thúc vào 
30/09/2015, Siemens đạt doanh thu 75,6 tỷ euro và lãi ròng là 7,4 tỷ euro. Cuối tháng 9/2015, công ty có khoảng 
348.000 nhân viên làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết tham khảo tại : www.siemens.com  
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