3
kredity
Srdečně zveme na přednášku

JAK JSEM DOSÁHL HODINOVÉHO PŘÍJMU 541 €?

Kdy?
Kde?

MUDr. Ralf PETERSEN
13. 9. 2019 | 14:00 až 17:00
Hotel Extol Inn Praha, Přístavní 2, Praha 7

O co se jedná?
Profylaxe ve Vaší praxi funguje dobře, ale vytvoří Vám 50 % obratu Vaší praxe?
Nebo tušíte, že může profylaxe fungovat lépe a nejste si jisti, jak na to?
Delegujete práci?

Co postrádáte?
Pacienti a zubní praxe mají protichůdné zájmy: Pacienti nechtějí opravy, ale těmi
praxe vydělává. Pokud praxe namísto oprav nabízí zubní zdraví, stoupne
dramaticky nejen obrat za profylaxi, ale pacienti navíc žádají vysoce kvalitní a
finančně nákladné ošetření. Tento koncept nazýváme SOLO.
Jen v Německu pracuje s konceptem SOLO
více než 450 praxí.

Kdo je přednášející?
Ralf Petersen:
Zubní lékař, autor SOLO-konceptu,
autor několika knih a mezinárodní referent.

Pro koho je přednáška?
Pro podnikatelsky orientované zubní
lékaře/lékařky, kteří chtějí pracovat více na
rozvoji své praxe.
Další informace o přednášce ve 2 minutovém videu na adrese:
http://video.carum.cz/Petersen2019EN.mp4

Nabídněte svým pacientům to, co opravdu chtějí
a zaměřte se na stomatologii budoucnosti
Kapacita přednášky:

30 osob

Cena:

950,- Kč

Počet kreditů:

3 (bude zažádáno)

Občerstvení je zajištěno.

PŘIHLÁŠKY:
Zasílejte písemně nebo telefonicky: Ing. Pavlína Čertykovcev, tel.: 774 090 236,
pavlina.certykovcev@italdent.cz.
Po zaslání přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti a požádáme Vás o zaplacení
účastnického poplatku. Účast je považována za garantovanou v okamžiku
zaplacení účastického poplatku. V okamžiku zaplacení účastnického poplatku
bere účastník na vědomí Všeobecné podmínky storna a souhlasí s nimi.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY STORNA:
S ohledem na limitovaný počet účastníků jsme nuceni aplikovat případné
poplatky za zrušení účasti. Při zrušení účasti 5 dnů před kurzem a méně
bude účtováno 500,- Kč.

PLATBA KURZOVNÉHO:
Proforma faktury nevystavujeme. Prosíme o zaslání účastnického poplatku na níže
uvedený účet. Daňový doklad obdržíte v den konání kurzu. Na vyžádání můžeme
daňový doklad zaslat poštou či e-mailem ihned po úhradě.
Částku 950,- Kč, prosím, poukažte na účet u Komerční banky:
27-8874530287/0100, variabilní symbol IČO (nemáte-li je, pak uveďte datum narození
ve formátu Vašeho rodného čísla/bez uvedení unikátního čísla za lomítkem).

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KURZU:
ItalDent s.r.o. / Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8 / Česká republika
Tel.: +420 233 552 022 / GSM: +420 774 362 635 / Fax: +420 233 551 165
E-mail: info@italdent.cz / www.italdent.cz

