Médis relança Bebé Médis com Campanha
Um Programa de Saúde que ajuda a planear e acompanhar a gravidez, o parto e o
crescimento do bebé bem como a oferta da 1.ª noite do acompanhante do parto, são
algumas das novidades.

Lisboa, 23 de março de 2021 – A Médis, marca do Grupo Ageas Portugal, reforça serviços e benefícios
na maternidade e paternidade, posicionando-se como Serviço Pessoal de Saúde® que ajuda a planear,
receber e cuidar mais e melhor dos seus bebés.
No ano em que faz 25 anos, com mais de 45 mil bebés nascidos com a Médis e num momento em que
a pandemia faz com que o sonho da maternidade e paternidade seja adiado por muitos – a marca
aposta neste tema. Novos serviços e vantagens e sobretudo uma nova esperança são anunciados numa
campanha que afirma “Estamos desejosos de coisas boas”, on air desde 15 de março.
Dos novos serviços e vantagens agora lançados, fazem parte:
- O Programa Bebé Médis - destinado a todas as famílias que querem crescer e que estará disponível
na área de cliente na app e em medis.pt, com conteúdos e funcionalidades para acompanhar e apoiar

todas as etapas da maternidade e paternidade. Com o Programa Bebé Médis, as futuras mães e pais
poderão ter ajuda a planear, receber e a cuidar do desenvolvimento do seu bebé, desde o primeiro
momento, através de ferramentas digitais, checklists, apoio administrativo, curiosidades diárias, guias,
vídeos e muito mais.
- Médico Online e Pediatra Online, sempre disponíveis para realização de consulta através da App
Médis, por agendamento ou quando surge a necessidade.
- Linha Médis 24h – pais e mães podem também contar com o apoio de uma equipa de enfermeiros
que, via linha Médis, dá apoio permanente e especializado, disponível 24 horas, com encaminhamento
direto para teleconsultas sempre e quando se justificar.
- Inclusão de bebés sem períodos de carência e sem exclusão de doenças congénitas: sempre que
sejam incluídos nos primeiros 30 dias de vida na apólice dos pais, desde que esta tenha mais de 1 ano.
- Oferta da 1ª noite de um acompanhante - A Médis passa a financiar, para as opções 2 e 3, a primeira
noite de um acompanhante do parto, mesmo que este não tenha um seguro Médis.
Filipa Campos Alves, Diretora de Marketing da Médis reforça “o relançar do Bebé Médis com novos
serviços e vantagens neste momento cumpre um triplo objetivo: em primeiro lugar, reforça a Médis
numa questão tão importante na vida das famílias como é a maternidade e paternidade, com serviços
e vantagens que são um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde® que ajuda a planear, receber e cuidar
cada bebé; em segundo lugar, é um sinal de esperança, um grito de otimismo no futuro que aí vem;
finalmente, é uma ótima forma de celebrar estes 25 anos, olhando para a frente e lançando a próxima
geração Médis.”
A campanha foi desenvolvida pela agência VMLY&R, sob a direção criativa de Pedro Ferreira, redação
de João Ribeiro, direção de arte a cargo de Maria João Andrade e direção de contas por Inês Sanches.
O vídeo da campanha está disponível para visualização aqui.

SOBRE A MÉDIS
Desde o lançamento em 1996, que a Médis, marca do Grupo Ageas Portugal, se afirmou como uma referência no
sistema de saúde em Portugal, criando um verdadeiro Serviço Pessoal de Saúde. Ao longo dos anos, continua a
inovar e a reforçar a sua proposta de valor disponibilizando um Médico Assistente que garante o
acompanhamento da saúde em todas as fases da vida, uma Linha telefónica que garante acompanhamento por
Enfermeiros 24/7, Médico Online que permite fazer consultas em qualquer lugar, App para gestão de burocracias
e fácil acesso a histórico clínico, entre muitos outros serviços, tornam a gestão pessoal da saúde mais fácil e mais
personalizada. Para mais informações pode visitar o website, www.medis.pt/ seguir a página de Linkedin,
www.linkedin.com/company/seguromedis/,

Instagram,

www.instagram.com/seguromedis/

www.facebook.com/SeguroMedis

Para mais informações:
Isabel Camarate Campos – icampos@atrevia.com | 914 027 468
Sara Vinagre l svinagre@atrevia.com l 962 779 594
Luís Neves Franco | luis.nevesfranco@ageas.pt | 911 098 743
Rui Rijo | rui.rijo@ageas.pt | 926 756 900

ou

Facebook,

