PTO/3D-aftalen
LEVERANDØR AF FORBRUGSVARER TIL PTO KLINIKKER

PTO PA RT N E R

Kære PTO-medlem
Efter 3 år som PTO-partner er 3D-Dental helt klar med strategien om at blive
den fortrukne leverandør af forbrugsvarer til tandklinikker i Danmark.

3D-DENTAL FORDELE:
■ God personlig service

Samarbejdet med PTO har vist os, at medlemmerne - på trods af de mange
udfordringer i den dentale branche - nu endnu mere er fast besluttet på at
optimere klinikdriften fagligt såvel som økonomisk.

■ Ny webshop som bliver en
fornøjelse for os at vise og for
jer at besøge

3D-Dental vil gøre en stor forskel for jer: Vi har alle dage været leverandør
af forbrugsvarer til store som små tandklinikker. Så uanset om I er en mindre
klinik med en til to tandlæger eller en af de store klinikker, med mange
tandlæger, er 3D-Dental gearet til at supportere med præcis de ønsker I har.

■ Eminente produkter fra 		
verdens førende leverandører
af forbrugsvarer

De af jer der kender 3D-Dental ved, at vi baserer vores ydelser på den
personlige service. Det hjælper os til give jer den bedste rådgivning og dermed
finde den helt rigtige kombination i indkøbene - hvilket igen sikrer afgørende
fordele og besparelser for jer. Jo mere I handler hos os, desto bedre og mere
synlige bliver jeres fordele.
PTO/3D-aftalen: Specielt målrettet PTO-medlemmer, tilbyder vi nu endnu
flere fordele i form af meget attraktive besparelser på indkøb. Vi tager med
andre ord ”kampen op” med dem som via storindkøb kan sikre sig klare
prisfordele i markedet. Nu giver vi PTO-medlemmer lignende muligheder.
Det kræver en hel del af os at søsætte dette tiltag, men for at sikre, at vi kan
levere de fordelagtige og konkurrencedygtige tilbud, kræver det også, at I som
klinik samarbejder med os.
Alle PTO-medlemmer får 8 % i rabat - uanset omfang af indkøb. Det
interessante for klinikken – og os – er når vi sammen fastsætter et minimums
beløb for indkøb. Rigtigt interessant for begge parter er, når der kommer
bredde i indkøbet. Med det mener jeg, at 3D-Dental stort set har samtlige
forbrugsvarer på hylden, så i stedet for at købe lidt hist og her kan klinikken
med klar fordel samle indkøbet hos os. Og jeg lover, at det virkelig kan betale
sig for klinikken at indgå en udvidet PTO/3D-aftale med os.
Få alle de kontante fordele nu: Kontakt os på 7640 9300, hvor vores kundebehandlere sidder klar til at guide jer frem til den helt rigtige løsning. Jo før I
kommer i gang, jo før kan I registrere de markante besparelser.

■ Nyt friskt 3D-Dental design

■ Prestige, vores egen
produktserie
■ Eksklusive specialtilbud
- forbeholdt PTO-medlemmer
■ Mærkbare konkurrencestærke
priser
■ Internt undervisning med 		
markedsledene producenter
■ Gode betalingsbetingelser på
løbende måned + 18 dage
■ Gennemskuelige priser og ingen
skjulte ekstra omkostninger
■ Hurtig fragtfri levering fra
lager i Danmark.

RABAT I 3 TRIN:
8 % GRUNDRABAT
12 % UDVIDET RABAT
15 % TOTALRABAT
Hvor meget vil I spare?

Med venlig hilsen
Charlotte Kammersgaard

Kontakt os på telefon 7640 9300
så guider vi jer til alle fordelene.

3D-Dental ApS
Telefon 7640 9300
www.3d-dental.dk

