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Învață management dentar dacă îți dorești o clinică de succes!

ADOM România, cea mai mare comunitate de manageri de clinici dentare din România,
organizează
o nouă ediție a Școlii Dental Office Managers , care va începe pe 20
aprilie 2018, iar dacă te înscrii până pe 31.03
beneficiezi de 200Euro REDUCERE.

Școala DOM se adresează atât medicilor stomatologi, cât și managerilor de clinici dentare
care își doresc să înțeleagă managementul dentar și să învețe totul despre strategiile de
dezvoltare, planul de business, strategii de marketing, fidelizarea pacienților, creșterea
gradului de acceptare a planurilor de tratament, contabilitatea în cabinet.

Înscrierea se face pe
ers.ro
0755 222 040.

site-ul nostru aici

sau la adresa de e-mail

office@dentalmanag
ori la nr.

Până în prezent, Școala DOM a format peste 350 de manageri de clinici dentare din
România și din
Republica Moldova. Peste 35% dintre clinici și-au mărit cifra de
afaceri după cursurile Școlii DOM
, iar din 2014 am
dezvoltat 40 de startup-uri, care au beneficiat de sprijinul și îndrumarea trainerilor ADOM.

Școala DOM înseamnă 3 module, 7 zile de training, 15 cursuri intensive.

Modulul 1: 20.04 – 21.04.2018
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Modulul 2: 11.05 – 12.05.2018

Modulul 3: 07.06 – 08.06 – 09.06.2018

Înscrierea se face pe site-ul nostru aici sau la adresa de e-mail
s.ro
040

Programul complet cu toate cursurile este disponbil pe
Până pe 31.03.2018 beneficiezi de o
reducere de 200Euro dacă te înscrii acum!
De asemenea, îți oferim posibilitatea de a achita
taxa în 2 rate.
Înscrie-te aici!

office@dentalmanager
ori la nr. 0755 222

site-ul evenimentului aici .

Locație: Bd. Aviatorilor, nr. 27, et. 1, București

Nr. de telefon: 0755 222 040

E-mail:

office@dentalmanagers.ro

Facebook: ADOM Romania
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