Tekstskabelon
Brochure til fremme af kliniksalg.
Husk du kan få sparring og coaching til at beskrive din klinik – kontakt POL-S.
Underteksterne er til inspiration og er valgfrie.

FORSIDEN
Salgstitel

Find en titel, der fremhæver din kliniks særlige fortrin.
Selvom du bevidst fremhæver fordele og potentialer, så skal det være ærlig kommunikation, som
du kan se dig selv i. Du skal være komfortabel med den valgte salgstitel.
Husk at tænke målrettet mod kommende køberes behov.

Værdier og profiler

Hvis I på klinikken ikke er så eksplicitte mht. jeres værdier – så brug lidt tid på at tale om det i fællesskab.
Her indsættes billede, der understreger værdier og profil, (fotografen kan hjælpe med at foreslå billede).

Arbejdsvilkår

Fx
•
•
•

Mulighed for kollegial sparring.
Mulighed for at vælge 4 eller 5 dages uge.
Mulighed for at blive dækket i ferier.

Her indsættes billede, der understreger teksten

Basale data

•
•
•
•
•

Hvor mange patienter har klinikken.
Fx hvor mange børnepatienter.
Ejerforhold – samarbejdspraksis, kompagniskab, IS eller solo.
Fysiske rammer (leje/eje og i hvilken tilstand).
Deler I evt. lokation med andre fagligheder som fx fysioterapeuter.

SIDE 1
Lokalområdets muligheder

•
•
•
•
•
•

Skole og dagpasning.
Er der vækst i befolkningstallet i området.
Kulturtilbud.
Infrastruktur – her skal tænkes på at ægtefælle måske arbejder i KBH.
Evt. om beskæftigelsesmuligheder for ægtefælle.
Områdets skønne natur.

Her indsættes foto fra lokalområdet

SIDE 2
Vilkår for overtagelse

•
•

Beskriv din egen tidshorisont.
Her er det en fordel at fremstå fleksibel – giv gerne en prøveperiode – (§ 19 i overenskomst).

Klinikkens status

•
•
•
•

Akkrediteret.
Deltagelse i klyngesamarbejde.
Vedligeholdelsesstand.
Kort om it-system.

Klinikkens personale

•
•
•

Sammensætning af forskellige fagpersoner.
Opgaveglidning i klinikkens arbejde.
Er det fx en sygeplejerske, der er it superbruger.

BAGSIDEN
Opfordring til kontakt / besøg på klinik
Kontaktinfo

Et par flotte fotos af klinik gerne med personer

