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Thông cáo báo chí  

 Erlangen, ngày 7 tháng 7 năm 2017 

 

Siemens Healthineers là đối tác về giải pháp y tế chính thức 
của Câu lạc bộ Bóng đá FC Bayern Munich 

  

 Hợp đồng đối tác với thời hạn 3 năm đã được ký và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 

2020  

 Siemens Healthineers cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá này các thiết bị siêu âm và X-

quang tiên tiến và hiện đại nhất 

 Các cầu thủ của Bayern Munich được thăm khám bằng công nghệ chẩn đoán hình ảnh 

của Siemens Healthineers 

 

Mở đầu mùa giải bóng đá vô địch quốc gia Đức mang tên Bundesliga cũng đánh dấu sự khởi 

đầu của một thỏa thuận hợp tác với thời hạn 3 năm giữa Siemens Healthineers và nhà 

đương kim vô địch danh tiếng FC Bayern Munich. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 

tháng 6 năm 2020, Bộ phận kinh doanh thiết bị y tế được quản lý độc lập của Siemens AG 

sẽ là đối tác chính thức về giải pháp y tế của nhà đương kim vô địch bóng đá Đức. Trong 

khuôn khổ hợp tác, Siemens Healthineers sẽ trang bị các thiết bị siêu âm và X-quang hiện 

đại cho khu vực tập luyện của đội bóng tại Munich và sân vận động Allianz Arena, nhằm bảo 

vệ sức khỏe cho các cầu thủ của đội bóng thông qua các cuộc kiểm tra y tế định kỳ và hỗ trợ 

hồi phục sau chấn thương.  Các cầu thủ FC Bayern Munich cũng được chụp cộng hưởng từ 

tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh Radiologie München tại Munich bằng các thiết bị của 

Siemens Healthineers. 

 

TS. Bernd Montag, Giám đốc điều hành Siemens Healthineers cho biết: “Chúng tôi đã có 

mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ y tế với bộ phận y tế của FC Bayern 

Munich. Hợp đồng đối tác này chính thức hóa quan hệ mật thiết của chúng tôi. FC Bayern là 

một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới và là một trong một số ít các câu lạc 

bộ có phong độ ổn định tuyệt vời với đẳng cấp quốc tế cao nhất. Tinh thần đồng đội ấn 

tượng có được từ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cá nhân các cầu thủ hàng đầu của đội 

Siemens Healthcare GmbH 
Communications 
Frederick Jeske-Schoenhoven 
 

Henkestraße 127 
91052 Erlangen 

Reference number: PR2017070357HCEN  



Press Release Siemens Healthineers 

 

Reference number: PR2017070357HCEN Page 2/2 

bóng. Tương tự như vậy, chúng tôi tại Siemens Healthineers với đội ngũ chuyên gia trên 

toàn cầu luôn sống với đam mê về côngnghệ y tế và với quyết tâm mang đến hiệu suất hoạt 

động vượt trội cho các cơ sở y tế trên toàn cầu. Vì vậy chúng tôi rất phấn khởi khi FC Bayern 

Munich đã sử dụng công nghệ của chúng tôi để chăm sóc sức khỏe của các cầu thủ.”  

 

Ông Andreas Jung, thành viên Ban Điều hành của FC Bayern Munich Đức cho biết: “Sức 

khỏe tốt của các cầu thủ là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng cho sự thành công 

của chúng tôi. Chính vì vậy chúng tôi rất vui mừng tiến hành thỏa thuận hợp tác với 

Siemens Healthineers, công ty hàng đầu thế giới về thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Với công 

nghệ tiên tiến, Siemens Healthineers sẽ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động hiệu quả của bộ phận 

y tế của chúng tôi khi cần thăm khám và điều trị cho các cầu thủ.”  

 

Thông cáo báo chí và hình ảnh có thể tham khảo tại địa chỉ:  
 www.siemens.com/press/PR2017070357HCEN. 
Thông tin bổ sung và tài liệu báo chí có tại: www.siemens.com/press/fcb. 
 
 
Thông tin liên hệ dành cho báo chí:  

Bà Dương Hương Ly 
Giám đốc Truyền thông  và Đối ngoại  
Tòa nhà Hàng Hải, Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.  
Phone: +84  4 3577 6688 Ext: 310  
Mob:  +84 903 443 336 
 

Siemens Healthineers là công ty chuyên về lĩnh vực chăm sóc y tế được quản lý độc lập của Siemens AG hỗ trợ các cơ sở y tế 

trên toàn thế giới giải quyết được các thách thức hiện tại và phát triển vượt trội trong lĩnh vực y tế. Là công ty dẫn đầu về 

công nghệ y tế, Siemens Healt hineers liên tục cải tiến danh mục sản phẩm và dịch vụ của hãng trong các lĩnh vực chủ chốt bao 

gồm chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán xét nghiệm và y học phân tử. Siemens Healthineers cũng tích cực phát triển các dịch vụ y 

tế kỹ thuật số và các dịch vụ doanh nghiệp. Để giúp khách hàng thành công trên thị trường chăm sóc sức khỏe năng động hiện 

nay, Siemens Healthineers hiện đang dẫn đầu trong các mô hình kinh doanh mới giúp tối đa hoá cơ hội và giảm thiểu rủi ro 

cho các cơ sở y tế. Trong năm tài chính 2016 kết thúc vào 30 tháng 9 năm 2016, Siemens Healthineers đạt doanh thu 13.5 tỉ 

EUR và lợi nhuận đạt trên 2.3 tỷ EUR với khoảng 46.000 nhân viên trên toàn cầu. Thông tin chi tiết có tại 

www.siemens.com/healthineers. 
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