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Sluh je več kot le čut. Omogoča 
nam, da v polni meri doživimo 
svet, uživamo v aktivnostih in v 
družbi ljudi okoli nas. V Sonic 
cenimo vrednost sluha, zato 
iščemo načine, s katerimi bi 
ljudem pomagali uživati pri 
vsakdanjem poslušanju.



Naša vizija
Imamo vizijo sveta, v katerem bi 
lahko vsi ljudje uživali v zvokih 
vsakdanjega življenja.
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Naša vizija

Sonic izpopolnjuje 
življenje z 
izboljševanjem 
sluha.

S Sonic
vsak dan 
zveni
boljše.



Kreativnost
Na izzive gledamo z novega zornega kota in 
se odzivamo s preprostimi,  neobičajnimi 
rešitvami.

Predanost
Osredotočeni smo na pozitivne izkušnje naših 
strank in partnerjev, zato se še dodatno 
potrudimo, da bi ugodili njihovim potrebam. 
Energičnost
Strast do rešitev za boljši sluh se kaže v našem 
pozitivno naravnanem odnosu, entuziastičnem 
pristopu in proaktivnih metodah.

V Sonic uresničujemo svojo vizijo tako, da v naše delovanje vključujemo 
naslednje tri vrednote našega podjetja. Te vrednote so naša gonilna sila, ki 
je temelj za vse naše rešitve, katere so osredotočene na potrebe 
profesionalnih partnerjev in uporabnikov.
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Podjetje Sonic ima pestro zgodovino 
inovativnega razmišljanja. Naše podjetje je 
raslo s tehnologijo, ki ni bila direktno 
povezana z industrijo slušnih aparatov - 
izven tradicionalnega razmišljanja o tem, 
kako naj bi slušni aparati procesirali zvok. 
Z uporabo drugačnega pristopa do 
znanosti sluha in zasnove slušnih 
aparatov, smo v podjetju Sonic ustvarili 
inovacije, ki so osredotočene na govor in 
naraven zvok. Sveže, izvirno razmišljanje 
je še vedno smernica za vse, kar počnemo.
Naprave podjetja Sonic so že od nekdaj 
namensko zasnovane, stilsko oblikovane, 
privlačne na pogled in preproste za 
uporabo. Ohranjamo filozofijo 
ustanoviteljev podjetja in neprestano 
iščemo inovativne pristope za uveljavitev 
najnovejše tehnologije v naših napravah. 
Naš cilj je izdelava elegantnih in 
učinkovitih slušnih rešitev, ki bi 
izboljšale  življenje ljudi, ki trpijo za 
izgubo sluha. 

Ustanovitelji podjetja Sonic so že bili 
odlični poznavalci znanosti zvoka. 
Prepoznavnost so dosegli zaradi 
mnogih praktičnih slušnih rešitev, ki 
so jih uporabljali državni organi 
(policija, vojska),  kulturne ustanove 
ter medicina. Prav ti znanstveniki so 
izumili nove načine za vpeljavo 
digitalnega procesiranja v slušne 
aparate in posledično ustanovili to 
podjetje.
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Naš neobičajen pristop se kaže v naši 
predanosti poslovnim partnerjem, kot 
tudi ljudem, ki uporabljajo naše slušne 
aparate. Poskušamo se postaviti v vlogo 
naših uporabnikov in zagotoviti, da naši 
slušni aparati izpolnjujejo vsa njihova 
pričakovanja. V Sonicu si prizadevamo, 
da bi pri dobaviteljih slušnih aparatov 
pustili dober vtis z naprednimi 
funkcijami, ki zadovoljujejo potrebe 
njihovih strank in ustvarjajo nov, 
moderen  izgled njihovega poslovanja.
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Sonic naprave se nenehno 
izpopolnjujejo, kar pa se nikoli ne 
spremeni, je naše osredotočanje na 
sveže, realne rešitve za naše 
poslovne partnerje in uporabnike. 
Naše poslovanje ves čas sloni na 
našem 4S temelju: 
ZVOK, ki je naraven

Našim uporabnikom nudimo odlično 
izkušnjo. Želimo, da bi bilo ljudem pri 
uporabi naših naprav udobno, da bi se 
pri uporabi počutili samozavestno in v 
poslušanju uživali, brez mehanskega, 
izumetničenega občutka.

Razumevanje GOVORA v hrupu

Ljudje cenijo besede, ki jih lahko slišijo, 
zato se trudimo, da bi uporabnikom 
zagotovili popolno razumevanje govora. 
Zavedamo se, da za razumevanje govora 
ni dovolj le glasnost. Naša tehnologija 
temelji na izostritvi vseh elementov 
govora, hkrati pa skrbi za ravnovesje z 
ostalimi zvoki iz okolja. 

PREPROSTOST v vsem 

Trudimo so, da so naši produkti 
preprosti za uporabnike, saj jim tako 
omogočimo, da pri svoji slušni izkušnji 
resnično uživajo: preprosta oblika in 
uporaba, brez kompliciranja. Tako 
olajšamo tudi delo dobaviteljev slušnih 
aparatov. Nudimo učinkovito, strokovno 
pomoč, ki jo podpremo z orodji in 
programsko opremo, ki je prav tako 
preprosta za uporabo.

STIL, ki izstopa

Verjamemo, da bodo ljudje veliko bolj 
uživali v poslušanju, če se ne bodo 
obremenjevali z izgledom slušnega 
aparata. Prav zaradi tega dejstva, smo 
naše slušne aparate oblikovali tako, da so 
stilsko izpopolnjeni in privlačni v vseh 
pogledih.

S Sonic, vsak dan zveni boljše.



V podjetju Sonic stremimo k 
pozitivnim spremembam. Za naše 
poslovne partnerje. Za naše 
uporabnike slušnih aparatov. 
Verjamemo, da to zahteva sodelovanje 
in osebni pristop. Zato se trudimo, da bi 
dobro spoznali naše poslovne partnerje. 
Stremimo k razumevanju njihovega 
poslovanja in kako bi jim lahko naši 
produkti pomagali do večjih uspehov.

Radi prisluhnemo uporabnikom naših 
slušnih aparatov. Vedno delamo tako, da 
ustvarjamo rešitve, ki zajemajo njihove 
potrebe in hkrati skrbimo, da naša 
tehnologija doseže svoj namen in je 
preprosta za uporabo.

Podjetje Sonic na življenju ljudi pušča 
močan vtis. To se vidi v naši predanosti, 
v naših kvalitetnih produktih, storitvah 
in v naši reputaciji, da smo odkrito, 
prijazno in zanesljivo podjetje. 

S Sonic, vsak dan zveni boljše.



da vsak dan
zveni boljše.

Kot podjetje za slušne aparate, nam je v največje veselje, da od 
uporabnikov in poslovnih partnerjev slišimo pozitivne kritike 
in izkušnje. To nas namreč navdihuje in inspirira, da vam 
lahko še naprej zagotavljamo,
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Distributer za Slovenijo:

 www.audiobm.si




