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Norges Skiskytterforbund har inngått
samarbeidsavtale med Memira
Norges Skiskytterforbund har inngått en 2-årig samarbeidsavtale med Memira
- Nordens ledende kjede innen øyelaser og synskirurgi.
Memira åpnet sin første klinikk i 1990, og har i dag 43 klinikker i Norge,
Sverige, Danmark og Tyskland.
– Med Memira kan du være sikker på at du blir behandlet av de mest erfarne
øyelegene med spesialistkompetanse og at vi benytter den absolutt beste og
nyeste teknologien, sier administrerende direktør Lill Nyseter Kortgaard i

Memira Norge.
I Norge har Memira 11 klinikker - Bergen, Fredrikstad, Lillestrøm, Ålesund,
Oslo, Hamar, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Trondheim og Drammen.
Klinikkjeden samarbeider utelukkende med de fremste leverandørene av
moderne teknologi, noe som gir Memira mulighet til å tilby kundene
individuelt tilpassede behandling og tilbyr alle former for behandlinger innen
for synskirurgi. I Skandinavia har Memira erfaring med rundt 230 000
behandlinger, og utfører i dag en behandling hvert 4. minutt.
– Memira ligger langt fremme teknologisk – både innenfor øyelaserkirurgi,
men også når det gjelder behandling av alderssyn ved hjelp av andre metoder
(eksempelvis RLE). Kombinasjonen av teknologi og høy faglig kompetanse,
gjør at kunden kan være trygg på at den metoden som anbefales, vil gi det
best mulige resultatet for dem, sier Nyseter Kortgaard.
Memira blir samarbeidspartner og offisiell leverandør til Norges
Skiskytterforbund frem til 2012. Samarbeidsavtalen har som hovedmål å
kvalitetssikre synet til skiskytterlandslagets løpere. Løperne vil bli tilbudt
synstester, med påfølgende tilpasset behandling.
– Norges Skiskytterforbund er svært godt fornøyd med det nystartede
samarbeidet med Memira. Gjennom en omfattende samarbeidsavtale med
den ledende synskirurgi-kjeden i Norden, skal vi sikre at våre landslagsløpere
får markedets beste oppfølging innen synstesting og synskirurgi.
For å bli en komplett skiskytter må også synet være optimalt. Avtalen med
Memira vil kvalitetssikre dette området for oss på en profesjonell måte med
den beste tilgjengelige teknologien, sier Generalsekretær i Norges
Skiskytterforbund, Rakel Rauntun.
For ytterligere informasjon:
Lill Nyseter Kortgaard, Adm. dir. Memira, mobil: 400 60 928
Rakel Rauntun, Generalsekretær NSSF, mobil: 95 86 46 86
www.memira.no

Memira er Nordens største øyelaserkjede og har over 200 ansatte og nesten
50 kliniker i Norge, Sverige, Danmark och Tysklan. Memira behandler
titusenvis av personer per år for nærsynthet, langsynthet og astigmatisme
(skjeve hornhinner). Memira er også ledende på å behandle alderssyn og kan
hjelpe personer som har progressive briller og lesebriller. En laserbehandling
med den siste teknologien tar mellom 5-90 sekunder, og gir minimalt
ubehag, økt presisjon og raskere helingstid.
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