Kedves Dietetikus!
Szeretne segíteni az embereknek testsúlyproblémáik megoldásában?
-

Szeretne orvosi háttérrel dolgozni?
Szeretne egy olyan műszerrel dolgozni, amivel a páciens testösszetételét teljes körűen
áttekintheti?
Szeretne rendszeresen továbbképzéseken részt venni?
Szeretne egy orvosilag is elfogadott csapat része lenni?
Szeretne megfelelő jutalmazást kapni értékes munkájáért?

Legyen PREMIUM dietetikus, lépjen be a
Mit várhat tőlünk?
-

Egy teljeskörű orvosilag elfogadott diétás koncepciót
Sikeresen bevezetett, páciensek által elfogadott módszert
Intenziv betanítást
Orvosi hátteret
Jól kidolgozott jutalmazási rendszert
Orvosi műszerhez megfizethető hozzáférést
Márkanév használati jogosultságot

programunkba!

Az üzleti modell:

1.) Milyen keresleti lehetőségek rejlenek a

programban?

Mi segítünk Önnek, mint Dietetikusnak, hogy orvosi rendelőkben hasznosíthassa tudását
vállalkozói formában. Olyan tudást és tapasztalatot kínálunk Önnek, amellyel az orvosok
szívesen fogadják, és a páciensek Önt keresik meg a sikeres fogyás érdekében. Egy
pácienssel való havi egy órás ráfordítás akár 10.000 Ft bruttó (áfával) bevételt jelenthet
Önnek. Már 20 pácienssel havi 200.000 Ft bruttó jövedelemhez juthat (áfás, adózás
előtt). Mennyi időt szeretne ráfordítani? Heti 20 – 30 – 40 órát? Számoljon velünk!
2.) Milyen beruházással jár a

program?

Szüksége lesz egy BIA Body-Impedancia-Mérő műszerre, amit adott időben – amikor már
megnyerte első orvosát az együttműködéshez – bérelhet vagy megvásárolhat tőlünk. Egy
bizonyos árukészlet szükséges, hogy pácienseit ellássa, ebben segítünk megfelelő fizetési
határidőkkel és nagyon szoros együttműködéssel, az orvosi rendelőt beleértve. Indulásnál,
ha 100.000 – 200.000 Ft tőkéje van, megkönnyíti a kezdetet. Forduljon bizalommal
hozzánk, rugalmasan

próbáljuk elindítani az új életét a

programban.

HOGYAN TOVÁBB?
3.) Önt mint Dietetikust meghívjuk egy 1-napos részletes prezentációra és képzésre

Sopronba.
Megmutatjuk Önnek a jelenleg orvosilag legelfogadottabb diétás programot. Kipróbálhatja
mérő-műszereinket. Megmutatjuk Önnek, hogyan változik a testünk egy diéta alatt, mire
kell figyelni, hogy a páciens optimálisan fogyjon, és egészséges életmódot tanuljon meg a
hosszútávú súlymegtartás érdekében. Az 1-napos tanfolyamért 14.900 Ft-ot számolunk el.
Csak olyan dietetikusokat szeretnénk meghívni, akik komolyan érdeklődnek (ezért a díj).
Ajándékba kap tőlünk egy közel 30.000 Ft-os ajándékcsomagot PREMIUM termékekkel.
4.) Amennyiben ezen a napon szerzett tapasztalat és tudás alapján úgy döntött, hogy szeretne

a

program részese lenni, lépésről lépésre kialakítjuk Önnek a
megvalósítható személyes programját!

Ha Ön
-

szereti az embereket, legfőbb célja segíteni nekik a táplálkozási és súly problémáik
leküzdésében,
rugalmas és tele van tudásszomjjal,
szeret önállóan, vállalkozóként dolgozni,
jó a kapcsolatteremtési képessége,
végre szeretne egy orvosilag elfogadott diétás koncepciót kezében tartani, amivel
bármilyen orvoshoz bátran el tud menni,
szereti a sikert és szeretne egy megélhető jutattást kapni munkájáért,

akkor jelentkezzen a 2012. május 25.én megtartott

képzési napra, Sopronba, 10.30-i kezdéssel (kb. 17.00 óráig).

Várjuk szeretettel:
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