PRESS RELEASE

Honk Kong’s Most Valuable Companies Services Award 2013
MALO CLINIC Macau recebe Troféu de Excelência como Marca de
Confiança no sector da Medicina Dentária na China

“MOST RELIABLE DENTAL GROUP”
A MALO CLINIC Macau foi premiada pelo Mediazone Group no Honk Kong’s Most Valuable
Companies Services Award 2013, com o Troféu de Excelência como Marca de Confiança no
sector da Medicina Dentária – “MOST RELIABLE DENTAL GROUP” na China. Este prémio não tem
antecedentes e foi atribuído exclusivamente à MALO CLINIC, tendo como critérios, a inovação,
qualidade no atendimento, eficiência dos serviços, reputação e reconhecimento, gestão de
qualidade e responsabilidade social.
Há mais de 12 anos que o Honk Kong’s Most Valuable Companies Services Award 2013 distingue
líderes inspiradores e empresas locais e estrangeiras pelo seu serviço de excelência. Para além
dos indicadores de desempenho tradicionais, as empresas são avaliadas do ponto de vista do
cliente, identificando quais as empresas que ouvem, antecipam e respondem proactivamente
às necessidades dos seus pacientes. Os critérios para a avaliação de desempenho tiveram em
conta: a qualidade no serviço de atendimento, eficiência, inovação, reconhecimento e
contribuição para a indústria, reputação, responsabilidade social e qualidade de gestão.
Estrategicamente localizada no Venetian Macao® Resort-Hotel, a MALO CLINIC Macau foi
inaugurada em 2009 e desde então já foi distinguida com diversos prémios de prestígio tais como
o GLOBAL WINNER – “BEST LUXURY MEDICAL SPA 2013” na Ásia; “BEST LUXURY MEDICAL/WELLNESS
SPA” – 2012 e 201, na Ásia; “Top Ten Medi-Spa 2010” da Asia Spa e “China’s Top Ten Spas” da
Travel+Leisure. A capacidade inovadora e o carácter empreendedor de Paulo Malo, Presidente
do grupo, foram também reconhecidos com o Prémio “Innovator of the year 2011”, atribuído em
Hong Kong pela Mediazone, sendo igualmente um agradecimento pelo seu trabalho
desenvolvido na China.
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Sobre a MALO CLINIC Health & Wellness
Suportado por um ambicioso e sem paralelo processo de internacionalização no
sector da saúde, a MALO CLINIC desenvolveu clínicas próprias e em parceria por
todos os continentes, tornando-se assim um dos Grupos de saúde mais
internacionalizados. Com presença nos cinco continentes, a MALO CLINIC está
presente e em construção em: Portugal (Lisboa, Telheiras, Almada, Cascais; Porto,
V.N.Gaia; Coimbra, Luso; Faro; Portimão; Funchal); Espanha (Barcelona, Corunha);
Itália (Milão); França (Paris); Reino Unido (Londres); Polónia (Varsóvia); Alemanha
(Frankfurt); Marrocos (Casablanca); Angola (Luanda); EUA (New Jersey); Canadá
(Montreal, Trois-Riviéres); Colômbia (Bogotá); Qatar (Doha); Japão (Tóquio); China
(Guangzhou, Macau e Pequim); Israel (Telavive; Ramat-Hasharon); Austrália (Perth,
Melbourne e Sydney).
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