


Tommed jest wielospecjalistycznym ośrodkiem medycz-

nym z ponad 20 letnim doświadczeniem w trosce o zdro-

wie mieszkańców Katowic. 

Tommed to opieka lekarzy rodzinnych i pediatrów, ponad 

40 specjalistycznych Poradni dla dorosłych i dzieci, wie-

lospecjalistyczny Szpital, rehabilitacja, kompleksowa dia-

gnostyka, opieka długoterminowa i medycyna pracy.

Tommed świadczy usługi w Katowicach na ulicach Fredry, 

Żelaznej, Ziołowej i Dębowej, dla pacjentów w ramach 

NFZ oraz prywatnie. Więcej informacji o ofercie Ośrodka 

Medycznego Tommed na stronie www.tommed.pl.

Tommed – Specjaliści od zdrowia

MM Cars Group to jeden z największych, autoryzowanych 

Dealerów samochodowych w Polsce. Działająca od 1990 

RED BOX to instytucja działająca na arenie sportowej 

już od 1989 roku. Świadczy to niewątpliwe o jakości oraz 

solidności marki, która podąża za nowymi nurtami, wy-

chodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów, a 

także wskazuje na racjonalny model funkcjonowania, 

który od lat budzi zaufanie. Firma oferuje wysokiej kla-

sy odzież sportową, buty sportowe, a także nowoczesny 

sprzęt piłkarski i bramkarski. Swoją ofertę kieruje nie tyl-

ko do zawodowych piłkarzy czy amatorów, ale także do 

wszystkich, którzy uwielbiają aktywność fizyczną. Odzież 

i obuwie firmy charakteryzuje wykonanie z wysokiej klasy 

materiałów. Więcej informacji na redboxsport.pl.

Macron to firma włoska, która istnieje od 1971 r. Jest eu-

ropejskim liderem w produkcji i sprzedaży odzieży spor-

towej, działającym w czterech głównych obszarach dzia-

łalności: odzież drużynowa - odzież sportowa i akcesoria 

do sportów zespołowych. Macron zawdzięcza swój sukces 

zdolności interpretowania potrzeb i wymagań tych, któ-

rzy uprawiają sport, rozwijając produkty wysokiej jako-

ści technicznej. Kluby, które występują w Macron: Lazio 

Rzym, Nicea, Bolonia, TSV Monachium, Crystal Palace, 

West Ham, Bolton, Sporting Lizbona, PAOK Saloniki, FC 

Brugge, Deportivo La Coruna, a w Polsce od nowego sezo-

nu Lech Poznań i GKS Katowice.



roku firma to obecnie sieć sześciu salonów, dystrybuują-

cych samochody 7 marek. Kompleksowa obsługa finanso-

wa, ubezpieczeniowa i serwisowa pozwala na pozyskiwa-

nie coraz to nowych, zadowolonych Klientów.

Jurajska Sp. z o.o. to producent Naturalnej Wody Mine-

ralnej „Jurajska” oraz napojów wytwarzanych na jej bazie.  

W ramach całkowicie polskiego akcjonariatu, zatrudniając

ponad 300 osób i w oparciu o nowoczesne technolo-

gie produkcji, firma aspiruje do miana jednego z liderów 

branży wodno-napojowej na polskim rynku. Naturalna 

Woda Mineralna „Jurajska” należy do wód średniozmi-

neralizowanych i niskosodowych, której zrównoważony 

skład wody obejmuje zawartość jonów: wapnia, magne-

zu, sodu, chlorków, siarczanów, żelaza, fluorków, jodków 

oraz wodorowęglanów i decyduje o jej wysokich walorach 

smakowych. Jurajska jest właściwa do codziennego spo-

życia przez każdego, bez względu na wiek. Zapraszamy na 

stronę internetową naszego Partnera - www.jurajska.pl

Fabian Moda Męska stara się, aby każdy produkt cha-

rakteryzował się nieprzeciętną elegancją, interesującym 

stylem oraz wysoką jakością. Mężczyźni, którzy cenią po-

łączenie klasyki z nowoczesnością, na pewno znajdą w ko-

lekcjach firmy coś dla siebie. Salony mody męskiej Fabian 

w Katowicach i Zabrzu oferują szeroki wybór modnych 

garniturów ślubnych i biznesowych, smokingów, maryna-

rek, koszul, kurtek i płaszczy, spodni, butów wizytowych 

oraz akcesoriów. Więcej informacji na fabianmoda.pl


