
3-ДНЕВЕН КУРС С ВГРАДЕНА 1-МЕСЕЧНА ПРАКТИКА
ЗА ВСЕКИ В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА, КОЙТО

КОМУНИКИРА С ПАЦИЕНТИТЕ

ТОЗИ КУРС Е ЗА ФУНДАМЕНТА НА
ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ РАЗГОВОРИ - 

НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ НА ВСЕКИ В ЕКИПА 
НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА КЪМ УМА И 

СЪРЦЕТО НА ПАЦИЕНТА И:

За всеки, който:

 Се стреми да е високопродуктивен като лекар, офис 
мениджър или асистент и да създаде незабравимо пре-
живяване на пациента и да постигне резултати, от които 
сам да се изненада.

 Цели да изгражда устойчиво във времето доверие и 
да привлича и задържа трайно пациентите. 

 Иска да изпитва дълбоко лично и професионално удо-
влетворение. 

 Цели да работи директно върху реални казуси и разго-
вори от практиката си, вместо да поглъща тонове лекции и 
после сам да се опитва да прилага.

 Търси устойчиви подходи, а не трикове и бързи рецепти. 

КАКЪВ Е ТОЗИ КУРС?

Това НЕ Е поредният курс за 
“комуникационни умения”.

Това НЕ Е курс за протоколи 
за комуникация с пациентите, 
но в пъти ще подобри ефек-
тивността на всеки еже-
дневен разговор на всеки 
в практиката с пациентите 
– по телефона, на регистра-
тура, на стола и др.

Това НЕ Е курс за финанси, 
но може драстично да по-
виши финансовите ви резул-
тати.

Това НЕ Е курс за мотивация 
на екипа, но може в пъти да 
увеличи продуктивността 
и да вдигне духа на всеки от 
неговите членове.

Това НЕ Е курс за маркетинг, 
но в пъти ще увеличи трай-
ното привличане и задър-
жане на пациентите и то с 
всеки разговор с тях.

Високоефективна 
 комуникация с
 пациентите за устойчиви 

клинични и финансови
 резултати



Пестите години на скъпи проби и грешки в 
ежедневната комуникация с пациентите, които струват десетки 
часове, енергия и усилия в нискоефективни разговори.

Допринасяте за трайния успех на 
практиката и пациентите - 
катализирате в пъти привличането и задържа-
нето на пациентите, постигането на устойчиви 
резултати в името на повече здрави и усмихнати 
пациенти.

В пъти 
олекотявате 
ежедневната работа 
с пациентите – от 
посрещането, 
през лечението, до 
изпращането.

КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ?

Комуникацията е в сърцевината на трайния успех на всяка дентална практика. 
Ако ежедневните разговори са неефективни, това драстично намалява производителността на цялата практика и 
подлага на твърде висок риск и клиничните, и финансовите резултати. А ако са ефективни, те могат да олекотят в 
пъти ежедневна клинична работа и създаването на такова преживяване на пациентите, което ще ги накара да се 
връщат отново и отново.
С този курс: 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?

Курсът НЕ Е теоретичен, а изцяло работен. 

Ние вярваме, че знание без практика не е знание. Точно както добрата стоматология без систематична практика е не-
възможна. Затова курсът е изцяло практически - практикуваме в реални разговори още на място и сме включили 
1-месечна практика между датите. Всеки участник по време на 3-те дни и между датите на курса ще изпрактикува:

Трайно привличане и задържане на пациента - във всяка точка на контакт
1. Кои са 3-те практики, без които можете да изгубите и с които можете да спечелите доверието на пациента за 0,07 
секунди, още преди да заговорите?
2. Кои са 5-те практики, чрез които с всеки разговор (по телефона или лице в лице) да привличате и задържате трай-
но пациентите?
3. Кои са 3-те типа реакции, с които неволно можете да блокирате разговора и да изгубите пациента? 
4. Кои са 4-те ключови етапа на всеки високоефективен разговор (с пациенти, колеги, доставчици и зъботехниче-
ски лаборатории и партньорски дентални практики) и точно какво да правите във всеки от тях? 
5. Кои са 3-те нива на разговор и как осъзнато и на момента да преминавате от нискоефективен във високоефекти-
вен разговор?

Високоефективно представяне на лечебен план
1. Как да започвате, водите и завършвате представянето на плана за лечение на пациента така, че пациентът ясно да 
разбере ползите отвъд цената на лечението и да изграждате трайни взаимоотношения от типа “печеля-печелиш”?
2. Кои са 3-те практики, с които да превърнете възраженията (за цената, лечението и т.н.) във възможности за тях 
самите и за денталната практика?
3. Как да задавате високоефективни въпроси, които помагат на пациента осъзнато да вземе решение и да се анга-
жира към лечението?
4. Кои са 4-те нива на слушане, с които да разберете какви са неизказаните нужди на пациентите, които диктуват 
решенията им за лечението?

Справяне с трудни пациенти
1. Практиката на всички практики - Как да управлявате собственото си състояние и емоции в разговора? 
2. Как да слушате за възможности?
3. Как да изразявате своята позиция честно и с грижа?



9-10 декември 2019 и 20 януари 2020 г.

Опции за плащане - цялостно с 3% отстъпка или на 3 равни месечни вноски 
(ноември, декември и януари) - при ранна регистрация по 634 лв и при редовна - по 653 лв.

Групови отстъпки за участници от една и съща практика - 3% до 3 души и 5% - при 4 и повече души.

РАННА 
РЕГИСТРАЦИЯ
1900 лв. с ДДС

до 22 октомври

РЕДОВНА 
РЕГИСТРАЦИЯ
1960 лв. с ДДС

Последвайте Фейсбук страницата ни
за устойчиво управление на дентална практика

За да разберете дали този курс е подходящ за Вас и за повече подробности за ползите и с какво точно ще си излезете, 
свържете се с нас: 0887 567 033 или irinag@dreamersdo.net.

  В партньорство 
със:

ВОДЕЩИТЕ
Ирина Горялова и Петър Горялов са коучове, консул-
танти и фасилитатори по устойчиво организационно 
управление с множество международни признания. 
Имат 13-годишен опит с едни от най-напредничавите 
управители в разнообразни индустрии и с дентални 
практики в България. Като експерти през 2018 г. са 
били членове на журито на конкурса “Дентален мени-
джър на годината - “АДМИРА”, организиран от АДМБ, 
когато победител бе д-р Павел Панов. Били са и лек-
тори по устойчиво управление на денталната практика 
като бизнес на СДМ 2018 г.

“Добавих само 2 минути, в кои-
то осъзнато си говоря с пациен-
та, като седне на стола. Само за 
един месец започнах 15 цялостни 
възстановявания с най-качестве-
ните материали.” 

Дентален лекар

“Преди пусках пациентите да си 
мислят по лечебния план. Сега 
добавих конкретни въпроси още 
докато го представям. Резул-
татът беше, че всички пациен-
ти веднага започнаха лечение и 
платиха накуп, което изобщо не 
очаквах.”

Дентален лекар

“Една от колежките в екипа ни 
създаваше проблеми и буквал-
но ходехме на пръсти около 
нея. Разговорите с нея отнема-
ха часове на мен и доктора и ни 
изтощаваха, дори сме отменяли 
пациенти. Това продължи към 7 
месеца. Приложих практиките 
в разговор с нея и за първи път 
нещата си дойдоха на мястото. 
Сега всичко е спокойно.” 

Офис мениджър

Ще изпрактикувате доказано работещи подходи, които: 
• Водещите са използвали през последните 13 г. в проекти от 50 000 до 500 000 лева с водещи управители и компании, включи-
телно и с дентални кабинети и клиники.
• Стъпват върху най-новото в света за разговорите, включително открития на невронауката, които излизат в света от 2017 г. 
насам, които десетки напредничави дентални практики в България вече използват!
За първи път имате възможност да получите всичко това на достъпна цена.

КАКВО КАЗВАТ КОЛЕГИТЕ ВИ?



МИСИЯ НА DreamersDo в денталния бранш

Мисията на DreamersDo в денталния бранш е да създаваме условия 
собствениците и техните екипи да реализират своите мечти с лекота за 
повече здрави, усмихнати и уверени пациенти към един по-добър свят, 

като постигат “троен резултат”:

1. Да доставят изключителна стойност на своите пациенти
2. Да постигат устойчив печеливш растеж

3. Да водят чрез лидерство от ново поколение, което вдъхновява -
с ум, сърце и човешко лице.

Правим това като подкрепяме собствениците да управляват устойчиво 
и да увеличат качеството на взимане на решения и заедно с екипите си 

да повишат качеството на разговорите.


