T R E IN AME N T O E S PE CIAL

ESTRATÉGIAS
Como maximizar seus ganhos com essa parceria

SAÚDE
BUCAL
CUIDADO COM OS DENTES É
FUNDAMENTAL
Ter um plano odontológico é sinônimo de
segurança e valorizar a sua saúde. Esse tipo de
serviço se torna ainda mais importante se formos
levar em consideração que 18% dos brasileiros
nem ao mesmo pisaram o pé numa clínica
odontológica, conforme dados coletados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

Uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento
de problemas bucais e dentários.
E no Klub Newpand você pode, não apenas usufruir da
excelente Assistência Odontológica da Inpao Dental, como
oferecê-la para seus amigos e familiares e ter um
rendimento muito interessante.

O acesso à saúde bucal no Brasil atualmente

19%
O BRASIL É O PAÍS COM
MAIOR NÚMERO DE
DENTISTAS DO MUNDO. ISSO
MESMO, 19% DOS DENTISTAS
DO MUNDO ESTÃO AQUI!

41,5%
AOS 60 ANOS, 41,5% DA
POPULAÇÃO JÁ TENHAM A
ARCADA COMPLETAMENTE
COMPROMETIDA.

PÚBLICO-ALVO
Você pode oferecer o Klub NewPand para
usufruirem exclusivamente do benefício da
Inpao Dental, se esse for o seu desejo.

ARGUMENTO

ESTRATÉGIA

Ter acesso a uma Assistência Odontológica
de excelente qualidade por um valor acessível
e poder, ainda, ser remunerada com a
indicação de novos afiliados que também
queiram utilizar a Inpao Dental.

RESULTADO
Alcançarmos um público interessado apenas
na utilização da Inpao Dental e ser
remunerada por indicar a Inpao para outras
pessoas.

OBSERVAÇÕES

ESTRATÉGIA

Todos os benefícios do Klub
Newpand ficarão disponíveis para
esses afiliados e, se desejarem,
podem vir a utilizá-los a qualquer
momento.
O importante é que a abordagem para
esse público seja apenas voltada para
a Inpao Dental.
Os ganhos de cashbacks são
exatamente os mesmos para todos os
afiliados.

MENSALIDADE
INDICAÇÃO
DIRETA

R$ 10,00

Plano Especial - 400334989
Cobertura completa com mais de 210 procedimentos odontológicos. A melhor relação x custo
benefício, total cobertura em dentística, periodontia, endodontia, prevenção, urgência, odontopediatria
e cirurgia realizadas em consultório. Confira as coberturas:
Consulta;
Urgência 24 horas;
Prevenção;
Odontopediatria;
Dentística (restauração ou obturação em qualquer material);
Endodontia (tratamento e retratamento de “canais”);
Periodontia (tratamento em tecidos moles “gengiva” e em tecido ósseo);
Radiografias (periapicais, interproximais, panorâmica, oclusal e série completa);
Todas as cirurgias bucais ambulatoriais;
Prótese:
Coroas de aço, de acetato, de policarbonato, metálicas, de cerômero (dentes anteriores),
provisórias, além de restauração metálica fundida, núcleo metálico fundido e rosqueável;
Aparelhos Ortodônticos e Ortopédicos convencionais – Instalação sem custo na Rede Credenciada
(exceto manutenção e documentação ortodôntica.

Obrigado
pela
participação.

