Hét digitaal platform:
Ortho Forum
met onmisbare informatie rondom orthodontie in uw praktijk

Ortho Forum!
Naar aanleiding van onder andere de drukbezochte SWIP-cursussen in het afgelopen jaar,
ontvingen wij steeds vaker berichten en verzoeken of het mogelijk is om een ‘groep’ te
vormen. Het doel is meer kennis te delen, naslagwerk te ontvangen, cases te bespreken
en te delen, en voor eventueel andere relevante zaken op het gebied van opzetten en
uitbreiden van orthodontie en maxillofaciale orthopedie in de eigen praktijk.
Het initiatief is een digitaal platform geworden: Ortho Forum! Kennis en informatie op maat
geleverd en begeleiding voor u als gebruiker. Het geeft als resultaat voor uw patiënten meer
zorg, nog meer kennis en nog meer kwaliteit.
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Twee gratis behandelplannen via Ortho Lab per maand
15% korting op al uw materialen bij Ortho Supplies
10% korting op de SWIP- en SWIP-Advanced-cursussen
10% korting op alle overige cursussen en seminars van Ortho Academy
Nieuw: geen verzendkosten voor Ortho Forum-leden bij bestellingen vanaf € 350,Inzicht in complete documentenstroom en zorgverzekeringen
In-office begeleiding van vier uur (praktijkmanagement) van € 500,- voor € 375,(excl. reiskosten)
1 dag praktijktraining voor tandartsen bij Ortho Euregio van € 500,- voor € 375,1 dag praktijktraining voor assistenten bij Ortho Euregio van € 250,- voor € 150,In-office begeleiding door SWIP-docent (op aanvraag)
Ondersteunende marketingactiviteiten
Cases en naslagwerk SWIP en SWIP Advanced
Servicedesk-service: binnen 2 werkdagen antwoord op uw vragen

Voorwaarden lidmaatschap
• € 95,- per maand met een lidmaatschap van minimaal een jaar
• Betaling per half jaar of jaar
• Na eerste jaar per maand opzegbaar
Meld u nu aan via www.ortho-company.nl, kijk bij Login Ortho Forum
of neem contact op met Jennifer Kolkhuis Tanke, mobiele telefoon: 06 – 55 39 48 63.
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