
PROFESSIONEL 
MARKEDSFØRING 
AF DIN 
TANDLÆGEKLINIK



FIRMA NAVN 
OG LOGO

Der er mange hensyn at tage når du skal vælge eller udskifte dit 
navn til klinikken.  Er det nemt at huske, er dk-domænet le-
digt, giver det en opfattelse af hvad I laver, er det mundret etc.

Disse overvejelser skal understøttes ved det visuelle udtryk i 
klinikkens logo. Firmanavn og designet i logoen giver folk en 
opfattelse af din klinik før de overhovedet har været der.  

T a n d l æ g e  J e n s e n



PAPERLINE

En såkaldt “paperline” dækker over kontormaterialer, 
du primært bruger på klinikken. De er en del af din 
markedsføring - din branding af klinikken:  
 
Brevpapir, forskellige konvolutter og visitkort 

Der skal være en visuel rød tråd i disse materialer  
ligesom i den øvrige del af klinikkens markedsføring.

Støden 3, 1. sal 4000  Roskilde cvr-nr   18145472
tlf.  4635 3313 fax  4632 1051 yder-nr 42 63 34  

TAND SPECIALISTEN

www.tandspecialisten.dk         info@tandspecialisten.dk



HJEMMESIDE

Den hurtigste vej til informationer i dag er internettet. 

Dine nuværende og kommende patienter, leverandører med flere 
forventer at kunne finde klinikken på internettet med en informativ 
hjemmeside, der præsenterer klinikken, jeres kompetancer, og som 
giver simple informationer som adresse, åbningstider og telefon-
nummer. 



Er du en af de mange, som bliver ved 

med at udskyde besøget hos din tand-

læge eller slet ikke sætter dine ben på en 

tandlægeklinik?

Du er langt fra
 alene om at have det 

sådan. Faktisk føler ca. 40% af os en eller 

anden form for tandlægeskræk. 

Det kan der være �ere årsager til, 
men 

de �este bunder i at et tandlægebesøg  

forbindes med smerter og ubehag. Nu er 

der godt nyt til d
ig, der vil have efterset 

og forbedret dine tænder, men som frygter 

smerter og ubehag.

Hos Tandspecialisten kan du komme 

sovende til s
unde og flotte tænder, da 

vi tilbyder vores behandlinger i hel- eller 

delvis narkose. Vi har egen narkose-

overlæge og anæstesisygeplejersken.

Kontakt Per og Susan for yderligere infor-

mation eller læs mere på vores hjemme-

side. Sygesikringen Danmark giver tilskud 

til anæstesibehandling.

Støden 3, 1. sal | 4000 Roskilde 

Tlf. 4635 3313 | www.tandspecialisten.dk

Hos Tandspecialisten �nder du et hold af dygtige medarbejdere, der altid rådgiver og behandler 

ud fra den seneste viden indenfor tandlægebranchen. Vi har særlig stor kompetence indenfor 

implantatbehandlinger (over 25 års erfaring), narkosebehandling ved tandlægeskræk, 

genopbygning af slidt og ødelagt bid, kosmetisk tandpleje samt krone- og brobehandlinger.

...her kan Per og Susan hjælpe

Per og Susan 

narkoseoverlæge og

anæstesisygeplejerske 

FIND DIG IKKE I  

smerter eller tandlægeskræk

Du kan også betale 

med kort fra 

Forbrugsforeningen

ANNONCE OG
JOBANNONCE

Annoncer profillerer klinikken uanset om der er tale om annon-
ceringen af et tilbud, en event eller en jobannonce.

Annoncer er derfor en del af klinikkens markedsføring. Overfor 
nuværende patienter, dine medarbejdere, dine leverandører,  sam-
arbejdspartnere og kommende patienter. 

Foråret er endelig kommet. Man ser det 

overalt. Smilende mennesker på date, på 

shopping og på tur til sommerhuset. Det er 

blevet tid til solskin og glade smil.

Dit smil og tænder er noget af det første og 

mest betydningsfulde når andre møder dig. 

Hvad enten det er til jobsamtalen, når du 

�irter på caféen eller bare vil vise andre, at 

du er glad og positiv.

Det visuelle indtryk har nemlig afgørende 

ind�ydelse på hvordan vi mennesker opfat-

ter og reagerer andre mennesker. Smilet er 

den korteste vej mellem to mennesker.

Er du ikke helt tilfreds med dine tænder, når 

du ser dig selv i spejlet, så grib chancen for 

at få gjort noget ved det nu. Kontakt Pia 

og Kristine og hør hvordan du kan få �otte 

hvide tænder og smile i forårssolen.

Det er nok billigere end du tror…

Støden 3, 1. sal | 4000 Roskilde 

Tlf. 4635 3313 | www.tandspecialisten.dk

Hos Tandspecialisten �nder du et hold af dygtige medarbejdere, der altid rådgiver og behandler 

ud fra den seneste viden indenfor tandlægebranchen. Vi har særlig stor kompetence indenfor 

behandling af paradentose-, tandimplantater (over 25 års erfaring), fuld narkose ved tandlæ-

geskræk, genopbygning af slidt og ødelagt bid, kosmetisk tandpleje samt kroner og broer.

...her kan Kristine og Pia hjælpe

Kristine og Pia

specialister i flotte smil

og pæne hvide tænder 

FIND DIG IKKE I  

gule eller misfarvede tænder

Du kan også betale 

med kort fra 

Forbrugsforeningen

Bløder dit tandkød en gang i mellem eller 
lider du af dårlig ånde, er det en god idé at 
være særlig opmærksom på problemet.Der kan nemlig være tale om paraden-

tose som er en langsom fremadskridende 
betændelse i dit tandkød. 

Ved paradentose vil du opleve, at dit 
tandkød forholdsvist nemt kan begynde at 
bløde ved almindelig tandbørstning eller 
når du spiser. Paradentose ødelægger 
knoglen som tænderne sidder i. Med tiden 
bliver dine tænder mere og mere løse, for 
til sidst at falde helt ud - med mindre du 
altså gør noget ved problemet!

For tandkødsblødning og parodontose 
kan nemlig behandles og stabiliseres, men 
i høj grad også forebygges.

Kontakt Madgalena eller Karin og hør mere 
om hvordan du undgår eller slipper af med 
blødende tandkød eller dårlig ånde.Det er nok billigere end du tror…

Støden 3, 1. sal | 4000 Roskilde 
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Hos Tandspecialisten �nder du et hold af dygtige medarbejdere, der altid rådgiver og behandler 

ud fra den seneste viden indenfor tandlægebranchen. Vi har særlig stor kompetence indenfor 

behandling af paradentose, tandimplantater (over 25 års erfaring), fuld narkose ved tandlæge-

skræk, genopbygning af slidt og ødelagt bid, kosmetisk tandpleje samt kroner og broer.

Her kan Magdalene og Karin hjælpe

Magdalena og Karin paradentose specialister og tandplejere 

FIND DIG IKKE I  blødende tandkød eller dårlig ånde

Du kan også betale med kort fra Forbrugsforeningen

Da vi i marts måned holdt vores gratis 

informationsaften havde vi ganske enkelt 

ikke plads til alle, der ønskede at komme.

Derfor har vi besluttet, at gentage succèen 

den 19. april 2010. Så tag med til en aften 

hvor vi under afslappede former, byder på 

snacks og lidt drikke, mens vi fortæller om 

de nyeste muligheder indenfor tandpleje, 

der kan give dig
  lettere ved at spise med faste tænder

  pænere tænder og et �ottere smil

  og dermed også bedre selvtillid
Døjer du med løse tænder, dårlige tand-

proteser, skævt eller nedslidt tandsæt,  

så er der gratis råd og vejledning at hente.

Vi fortæller om de forskellige behandlinger 

vi tilbyder, hvordan de foregår og hvilke 

fordele, de har for dig og dine tænder.

Du er meget velkommen til at stille spørgs-

mål. Her kan du virkelig få glæde af vores 

mere end 25 års erfaring på området.

Tilmelding nødvendig: Tlf. 4635 3313  

Seneste tilmeldingsfrist: 19. april kl. 13

Støden 3, 1. sal | 4000 Roskilde 

Tlf. 4635 3313 | www.tandspecialisten.dk

Hos Tandspecialisten �nder du et hold af dygtige medarbejdere, der altid rådgiver og behandler 

ud fra den seneste viden indenfor tandlægebranchen. Vi har særlig stor kompetence indenfor 

implantatbehandlinger (over 25 års erfaring), narkosebehandling ved tandlægeskræk, 

genopbygning af slidt og ødelagt bid, kosmetisk tandpleje samt krone- og brobehandlinger.

MANDAG DEN 19. APRIL KL. 17

Lars og Jonas tandspecialister

GRATIS TILBUD 
- vi gentager succèen fra sidste måned



BROCHURE

Giv dine patienter og andre muligheden for at tage en 
brochure om klinikken med hjem, så de kan anbefale dig 
til andre. 

I den kan det fremgå hvem I er,  hvilke behandlinger I 
laver, hvad i er bedst til med videre. Det er også en idé, at 
vise lidt billeder af klinikken, så man også får et indtryk  
af klinikkens fysiske rammer.



AFTALEKORT

Små kort med stor betydning. 
Aftalekort er nogle af de mest brugte materialer på en 
tandlægeklinik. Patienterne gemmer dem og kigger måske på dem 
af flere omgange. De er derfor en vigtig del af din markedsføring.

Et aftalekort bør være unikt for den enkelte klinik og ikke blot det 
samme, som en række andre klinikker bruger.

På gensyn hos 
Tandspecialisten

dag, den kl

dag, den kl

dag, den kl

dag, den kl

dag, den kl

TAND SPECIALISTEN

Tlf. 4635 3313   Støden 3   Roskilde   www.tandspecialisten.dk



NYHEDSBREV

En tilfreds og glad patient vil anbefale din klinik til andre. 
Forudsætningen er naturligvis at patienten bliver godt behandlet og 
rådgivet på klinikken.

Der udover er der en række ting, du kan gøre for at øge loyaliteten og 
styrke patienterne i deres valg af tandlægeklinik. En af disse er udgivels-
en af nyhedsbreve. På tryk eller via mail.  Stort og små om nye og gamle 
medarbejdere, klinikudstyr, patienttilbud, holdninger til aktielle emner 
etc. De behøver ikke at komme ofte men heller ikke et hvert tredie år.

TANDLÆGERNE

GREEN  / CARLSEN  /  SØBERG

NYHEDSBREV 2008

Som du måske har bemærket, har 

klinikken gennemgået en stor forand-

ring de seneste år. Vi er hurtigt blevet 

rigtig glade for vores nye fysiske ram-

mer, og jeg håber derfor også, at de 

er faldet i din smag.

I dag ejes klinikken af mig, Lene 

Søberg. Under min uddannelse tog 

jeg et semester i New York, hvor jeg 

fulgte specialkurser i implantat- og 

kosmetiske behandlinger. Herefter 

vendte jeg tilbage til Jylland, hvor jeg 

har mine rødder.

Efter 5 års ansættelse som tandlæge 

hos Kirsten Green og Poul Carlsen blev 

jeg spurgt, om jeg ville købe klinikken, 

da de stod overfor et generations-

skifte i 2005. Det sagde jeg ja til.

Som patient har du sikkert ikke mær-

ket forskellen, da det er det samme 

team, du møder. Kirsten, Poul og jeg 

har blot byttet roller.

Jeg er faktisk stolt over at have dem 

som kollegaer. Vores gode samarbej-

de gør det rart at gå på arbejde hver 

dag – og det er noget vores patienter 

kan mærke.

Efter overtagelsen i 2005 har vi fået 

fastansat 2 tandlæger: Den ene er 

Pernille Sand med 14 års erfaring. Hun 

startede som vikar for Kirsten og stam-

mer fra Århus. Pernille bor her i byen 

med sin mand og 3 børn.

Den anden er Anne Christoffersen, 

som er uddannet fra Århus Universitet 

i 2007. Som nyuddannet kommer hun 

med den allernyeste viden.  Blandet 

med kollegernes mangeårige erfar-

inger giver det os mulighed for at give 

dig de bedste behandlingstilbud.

Vores tandlæge Anne Rahbek har i 

øjeblikket barselsorlov med sin skønne 

lille dreng fra december 2007. Da 

Annes mand har fået job på Sjælland, 

er det naturligt, at de nu tager tilbage 

til Sjælland, hvor de begge oprinde-

ligt kommer fra.

Vi ønsker Anne og hendes lille familie 

held og lykke fremover.

Har du haft Anne Rahbek som 

tandlæge, vil du fremover blive be-

handlet af vores dygtige tandlæger 

Pernille Sand eller Anne Christoffer-

sen.

At arbejde på Grønland har altid 

været Anne Christoffersens drøm. 

Hun realiserer nu drømmen, hvilket 

betyder, et vikariat deroppe fra au-

gust 2008 til februar 2009. Måske hører 

du om turen i et kommende nummer 

af vores nyhedsbrev.

Vi oplever for tiden en stor tilgang af 

nye patienter. Da vi stadig vil være 

blandt de allerbedste klinikker, an-

sætter vi til sommer en tandplejer. Du 

kan derfor få tilbudt en tid ca. 1 gang 

om året hos vores nye tandplejer.

Vi glæder os til at se dig på klinikken! 

Med venlig hilsen

Tandlæge Lene Søberg

TANDLÆGERNE  GREEN/CARLSEN/SØBERG     VESTERGADE 4     8000 ÅRHUS C     TELEFON 8612 6012



ØVRIGE
MATERIALER

Vil du også 
ha’ et smil 

på størrelse 
med Århus ?

TANDLÆGERNE
GREEN / CARLSEN / SØBERG

KOM IND 
OG HØR MERE

Faste pæne tænder

TANDLÆGERNE
GREEN  / CARLSEN  /  SØBERG

KOM IND 
OG HØR MERE

Vil du også ha’ 
et smil på størrelse 

med Århus ?

GRATIS TANDEFTERSYN

Ring og få et gratis “serviceefter-
syn” af dine tænder og få vejled-
ning i god mundhygiejne.

Du �nder os nemt på Vestergade 
centralt placeret i Århus C.

Vi bor faktisk i et tidligere teater, 
som nu er blevet fuldstændigt 
nyrenoveret. 

Få en tid til et bedre smil - og gør 
det alledere i dag. Det er jo gratis!

TANDLÆGERNE
GREEN  / CARLSEN  /  SØBERG

Tilbudet gælder alle nye patienter.

Udnytter du facaden, vinduerne eller måske gaden til at markedsføre 
klinikken ? Hvis ikke så kunne professionelle skilte/bannere, 
rullegardiner med tryk eller A-skilte måske være en idé. 

Deltager du en stand ved den lokale byfest eller andet, så er idérige 
materialer og gimmicks gode til at profillere din klinik som byens 
tandlægeklinik.

Plakat

Flyer



PR

PR er lidt populært sagt - gratis markedsføring.  
Den du får i aviser, radioen, på netter og i TV.  

Den rigtigt skrevne pressemeddelelse kan medvirke til at du opnår 
den slags omtale, som er særdeles værdifuld da troværdigheden for 
artikler mv naturligvis er noget højere end for annoncering.



Rådhuspladsen 77 • 1550 København V • Telefon 7023 5556
baron-company.dk


