MedLife continuă strategia de consolidare a serviciilor medicale și de
wellness și achiziționează platforma digitală SanoPass
▪

▪

▪

▪

▪

Din grijă pentru toți românii care își doresc să își mențină un stil de viață sănătos, MedLife
achiziționează pachetul majoritar din acțiunile platformei digitale SanoPass și devine cel mai
mare integrator de servicii medicale, de wellness și sport din România.
Pandemia Covid-19 a dovedit mai mult ca niciodată faptul că monitorizarea sănătății,
mișcarea, sportul și o nutriție corectă sunt instrumentele cele mai bune pentru apărarea
sănătății, înainte de tratamente și vaccinuri.
Abonamentele de sănătate, coroborat cu cele de fitness, ne pot menține un stil de viață
sănătos și ne pot prelungi durata de viață, dacă sunt utilizate în mod constant. MedLife va
finanța și publica un studiu știintific independent pe acest subiect în lunile următoare.
Reprezentanții MedLife atrag atenția asupra importanței de a integra serviciile de mișcare,
nutriție și sport în abonamentele medicale cu aceleași facilități fiscale, fiind o măsură cheie
pentru menținerea sănătății populației, dar și pentru degrevarea Fondului Național de
Sănătate.
Ca urmare a finalizării tranzacției, SanoPass își va accelera planurile de creștere și dezvoltare
atât la nivel național, cât și internațional.

București, 12 septembrie 2022: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România,
anunță achiziționarea pachetului majoritar din platforma digitală SanoPass, unul din cele mai active
startup-uri românești din zona de healthtech, care oferă servicii medicale, de wellness și fitness în
regim de abonament și individual.
Tranzacția marchează continuarea strategiei MedLife de a integra și consolida serviciile medicale și
cele de wellness, dezvoltând un sistem integrat de servicii pentru un still de viață sănătos prin
prevenție medicală, sport și nutriție.
Platforma digitală SanoPass unifică și facilitează accesul la sănătate și fitness, oferind acces în peste
1.200 de clinici private, atât de proximitate, cât şi din reţele mari, şi în peste 200 de săli de fitness din
România și Republica Moldova. Prin intermediul acestei reţele naţionale de parteneri, SanoPass
asigură servicii medicale și de fitness pentru 50.000 de abonaţi.
“Realitatea ultimilor ani arată clar cât de acută este nevoia de noi modele de pachete de servicii de
medicină și prevenție centrate pe nevoile individuale ale pacienților și, în același timp, complementare
sistemelor de sănătate publice și private. Achiziția pachetului majoritar din platforma digitală
SanoPass marchează astfel încă un pas important pentru MedLife în direcția strategică de a deveni un
furnizor integrat de abonamente de asistență medicală preventivă, mișcare și nutriție, în completarea
serviciilor de diagnostic și tratament pe care le oferim deja în cea mai mare rețea de unități medicale
la nivel național. Convingerea noastră este că, odată cu integrarea acestui model la nivel național, vom

putea contribui la o îmbunătățire importantă a calității vieții pacienților din România. În plus, credem
cu tărie că, mai devreme sau mai târziu, toate aceste abonamente și servicii ar trebui să devină
deductibile fiscal deoarece reprezintă un instrument cheie în menținerea sănătății populației și în
degrevarea cheltuielilor sistemului public de sănătate”, a declarat Dorin Preda, Director Executiv,
MedLife Group.
În urma finalizării tranzacției, SanoPass va rămâne un business independent, iar echipa de
management se va păstra în aceeași formulă, fondatorii Andrei Vasile și Delia Iliașa urmând să își
continue activitatea și planurile de dezvoltare în cadrul SanoPass. Pentru următoarea perioadă,
SanoPass vizează extinderea substanțială a echipei și a portofoliului de clienți și beneficiari, compania
deservind atât abonați individuali, cât și clienți persoane juridice, preponderent IMM-uri care au între
10 și 250 de angajați. În plus, SanoPass colaborează cu unele dintre cele mai puternice companii de
asigurări din România, cum ar fi Generali, Metropolitan Life și NN.
Potrivit reprezentanților companiei, SanoPass a cunoscut o expansiune remarcabilă, înregistrând în
prima jumătate a anului 2022 peste 100.000 de servicii medicale și de fitness livrate. Ca integrator de
servicii de sănătate, prevenție medicală, wellness și fitness, SanoPass deblochează un potențial
semnificativ de cross-sell pentru clinicile medicale și operatorii de fitness parteneri, spre beneficiul
abonaților.
„Am avut, încă de la începuturile SanoPass, viziunea integrării sistemului medical privat cu cel de
wellness cu scopul deschiderii către consumatorii finali a demitizării și a facilitării accesului la ambele
categorii de servicii. În plus, lucrăm activ la integrarea celui de-al treilea pilon al unui stil de viață
sănătos, nutriția, și credem că această nouă etapă care începe acum, odată cu intrarea în acționariat
a grupului MedLife, va fi marcată de creșterea încrederii pieței în potențialul companiilor noi, al
startup-urilor de tehnologie, așa cum suntem noi”, declară Delia Iliașa, Co-Fondator și Managing
Partner SanoPass.
„Ambițiile noastre legate de expansiunea internațională rămân și avem în vedere extinderea, în timp,
la nivel european. Partea de med-tech este pilonul de bază al SanoPass, și vom continua în mod
constant să inovăm, să fim prezenți în comunitatea de startup-uri tehnologice, dar și să ajutăm să
integrăm cele mai noi idei și tehnologii în beneficiul pacientului și al stării sale de bine”, spune Andrei
Vasile, Fondator și Managing Partner SanoPass.
MedLife a anunțat în urmă cu 5 luni intrarea pe un nou segment de business, cel al serviciilor de
wellness, care completează serviciile medicale de diagnostic și tratament oferite la nivel național, prin
achiziția sălilor de fitness Sweat Concept. Tranzacția s-a încheiat săptămâna trecută, planurile de
creștere în această direcție fiind în plină dezvoltare.
Grupul MedLife este operatorul cu cel mai mare portofoliu de achiziții în zona medicală din România,
compania investind masiv în creșterea rețelei din România. Prin achiziția SanoPass, MedLife ajunge la
un număr de 46 de tranzacții.
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Despre Sistemul Medical MedLife
Sistemul Medical MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare
furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au
investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au
îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect
pentru nevoile lor.
Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale
generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate
din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii
medicale private din Europa Centrală și de Est.
Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții.
Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste
oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune
căi pentru continuarea cu succes a extinderii.
Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al
listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are
implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului
românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la
vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.
În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în
monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură.
Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii
sănătoase.
www.medlife.ro
Despre SanoPass
Aplicația SanoPass are peste 50.000 utilizatori și oferă acces la o rețea națională de 1200 de clinici partenere și
200 de săli de fitness. Abonamentele SanoPass conțin servicii de medicina muncii, consultații, investigații, analize
medicale, stomatologie, nutriție, psihologie, fizioterapie, imagistică avansată, dar și fitness și aerobic. Pe lângă
acestea, platforma oferă acces la asigurători și Telemedicină non-stop.
Rețeaua medicală SanoPass include centre medicale precum: Sanador, Emerald, Clinica Sante, Synevo, Affidea –
Hiperdia, Arcadia, Medstar, Spitalul Pelican etc., în timp ce rețeaua de săli de fitness partenere include: StayFit,
700 FIT, Sweat, Neby Fitness, Fit9 by Alma, Bodybible, Endorfine etc.
www.sanopass.ro
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