
HELTÄCKANDE
UTBILDNING

CERTIFIERING

Efter genomförd
utbildning blir man
certifierad
användare

VAD INGÅR I UTBILDNINGEN?

Utbildning får du i samband med leverans och ingår i köpet av maskinen.

Vi rekommenderar ett öppet-hus i samband med lansering där vi gärna är

på plats som leverantörer och svarar på frågor samt demo. 

Vanligast utbildar man personalen samma dag med både teori

och praktik.

Det finns inget krav på att vara läkare eller liknande för att få bruka

maskinen, dock krävs vår utbildning för att bli certifierad användare.
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TEORI

Vi går igenom bakgrunden till maskinen och dess ursprung inom kirurgin och hur man enkelt besvarar frågor av kunder.

Vad sker i cellen och hur ofta kan man behandla – är några delar vi går igenom.

 

PRAKTIK

Här vill vi se dig utföra en behandling så att vi tryggt kan lämna över maskinen till din personal. Konsultation,

mätning och behandlingsprotokoll. Vem vill vara demokund? 

MARKNADSFÖRING

Vem är min kund? Hur når jag dem? Vad ska det stå på min meny och implementation befintlig verksamhet.

PRISSÄTTNING

Vad ska jag ta, jag bort på landet eller fina gatan? Vilka paket är lämpliga och hur gör andra? Vi berättar.

CERTIFIERING

Ett smaskigt Diplom kan få vilken medioker lokal som helst att lysa upp, eller hur? Nej då, vi vill att både du och dina

kunder ska känna sig trygga att du vet vad du håller på med.

KOM IGÅNG!

Öppet hur med oss som leverantörer på plats och besvara frågor? En demo kanske eller utlottning av en behandling?

Hursomhelst, vi ställer upp och hjälper dig att sälja dit erbjudande. Om du säljer 10 behandlingspaket på ett invignings-

event, hur många månaders intäkt motsvarar det?


