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1. KIM JESTEŚMY
DentalWay to firma szkoleniowo-konsultingowa w Polsce w branży stomatologicznej dostarczająca najwyższej jakości usługi dla klinik stomatologicznych.
Wieloletnia działalność na rynku pozwala nam na bezbłędne odczytywanie potrzeb naszych Klientów, dzięki
czemu DentalWay skupia się na kompleksowej dostawie „produktów i usług” dla uczestników sektora branży dentystycznej.
W naszej działalności szczegółowo analizujemy potrzeby naszego klienta i dobieramy najbardziej pasujące rozwiązania aby pomóc w osiągnięciu celów
biznesowych klinikom stomatologicznym. Podstawą
naszej działalności jest budowanie zaufania i długoterminowych relacji z naszymi klientami.

ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG

CEO DentalWay
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2. NASZE SZKOLENIA
Model Biznesowy DentalWay (MBD)
 Rozwój placówki stomatologicznej z uwzględnieniem
zasad biznesu i finansów
 Sprawdzone strategie budowania marki i pozyskiwania
pacjentów
 Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej
 Budowa efektywnego zespołu
 Warsztaty zarządzania zespołem

Model Komunikacji DentalWay (MKD)
 Model Konsultacji – Konsultacja, prezentacja i akceptacja
interdyscyplinarnych planów leczenia
 Model Motywowania – Zwiększanie motywacji do
leczenia i akceptacji cen
 Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jako lider,
przywódca i motywator

Model Wizyty Higienizacyjnej
DentalWay (MWHD)
 Model Profesjonalnej Higienizacji – Narzędzia
diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny
stomatologicznej
 Model Profesjonalnej Higienizacji – Warsztaty
komunikacji i motywowania pacjentów
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Model Obsługi Pacjenta DentalWay
(MOPD)
 Wizerunek i komunikacja personelu pomocniczego
 Relacje i trudne sytuacje personelu pomocniczego
 Lider personelu pomocniczego w placówce
stomatologicznej

Problematyka okluzji
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom I
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom II
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom III
 Innowacyjna okluzja i fizjoterapia stomatologiczna
w leczeniu pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa
i wadami postawy

Diagnostyka
 Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów
zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom I
 Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów
zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom II

Protetyka stomatologiczna i inne
 Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej
z elementami okluzji na implantach
 Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja,
osadzanie
 Fotografia Cyfrowa w Stomatologii
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DLACZEGO WARTO
SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH SZKOLEŃ

1.
2.
3.

Współpracujemy z doświadczonymi ekspertami
specjalizującymi się w wąskich dziedzinach
stomatologii.
Nasze Szkolenia są dostosowane do
indywidualnych potrzeb uczestników.
Szkolenia DentalWay pozwalają na zwiększenie
ilości pacjentów oraz wzrost akceptacji planów
leczenia.

4.

Każde szkolenie jest zakończone certyfikatem
potwierdzającym nabyte kompetencje.

5.

GWARANTUJEMY EFEKTY.
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MODEL BIZNESOWY
DENTALWAY (MBD)
Dla Kogo:
 Właściciele klinik
i gabinetów
stomatologicznych

Model Biznesowy DentalWay składa się z 5 oddzielnych szkoleń obejmujących tematycznie
dwa najważniejsze obszary funkcjonowania kliniki stomatologicznej.

 Osoby planujące założyć
własną klinikę

1) Strategiczne zarządzanie kliniką:
 Rozwój placówki stomatologicznej z uwzględnieniem
zasad biznesu i finansów (2 dni/16 h)
 Sprawdzone strategie budowania marki i pozyskiwania
pacjentów (2 dni/16 h)
 Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej
(2 dni/16 h)

2) Przywództwo i zarządzanie zespołem:
 Budowa efektywnego zespołu (2 dni/16 h)
 Warsztaty zarządzania zespołem (2 dni/16 h)

Łącznie – 10 dni/160 h
Model Biznesowy DentalWay kończy się 1 h egzaminem z teorii i praktyki. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat
poświadczający nabyte kompetencje.
6 powodów Dlaczego warto ukończyć Model Biznesowy DentalWay – Po cyklu szkoleń uczestnicy
wiedzą:
1. Jak wyróżnić się na tle konkurencji;
2. Jak zbudować silny wizerunek profesjonalnej kliniki;
3. Jak zwiększyć ilość swoich pacjentów poprzez nowe
kanały komunikacji;
4. Jak zbudować dobrze działający zespół pracowników;
5. Jak kierować podległym zespołem;
6. Jak zarządzać i motywować swoich pracowników do
bardziej efektywnej i lepszej jakościowo pracy.
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MODEL KOMUNIKACJI
DENTALWAY (MKD)
Dla Kogo:
 Lekarze stomatolodzy

Model Komunikacji DentalWay składa się z 3 oddzielnych szkoleń obejmujących tematycznie
najważniejsze obszary z zakresu komunikacji
w gabinecie stomatologicznym:
 Model Konsultacji – Konsultacja, prezentacja i akceptacja
interdyscyplinarnych planów leczenia (2 dni/16 h)
 Model Motywowania – Zwiększanie motywacji do leczenia i akceptacji cen (2 dni/16 h)
 Model Komunikacji DentalWay – Lekarz jako lider, przywódca i motywator (2 dni/16 h)

Łącznie – 6 dni/48 h

Model Komunikacji DentalWay kończy się 1 h egzaminem z teorii i praktyki. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat
poświadczający nabyte kompetencje.

6 powodów Dlaczego warto ukończyć Model Biznesowy DentalWay – Po cyklu szkoleń uczestnicy
wiedzą:
1. Jak zwiększyć akceptację planów leczenia;
2. Jak prowadzić efektywne i skuteczne konsultacje
medyczne;
3. Jak przedstawiać i rozmawiać o cenach usług;
4. Jak korzystać z języka korzyści w komunikacji
z pacjentem;
5. Jak być dobrym liderem;
6. Jak motywować pracowników do efektywniejszej pracy.
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MODEL OBSŁUGI
PACJENTA DENTALWAY
(MOPD)
Dla Kogo:

Model Obsługi Pacjenta DentalWay (MOPD)
składa się trzech 3 szkoleń:

 Asystentki

 Wizerunek i komunikacja personelu pomocniczego
(2 dni/16 h)

 Recepcjonistki
 Telefonistki

 Relacje i trudne sytuacje personelu pomocniczego
(2 dni/16 h)

 Rejestratorki
 Właściciele klinik

 Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej (2 dni/16 h)

Łącznie – 6 dni/48 h

Model Obsługi Pacjenta kończy się 45 minutowym
egzaminem. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający
nabyte kompetencje.

6 powodów dlaczego warto z ukończyć Model
Obsługi Pacjenta DentalWay – Po cyklu szkoleń
uczestnicy wiedzą:
1. Jak budować profesjonalny wizerunek kliniki w oczach
pacjentów;
2. Jak komunikować się z pacjentem, aby chciał wracać;
3. Jak radzić sobie z trudnym i wymagającym pacjentem;
4. Jak prowadzić pacjenta od pierwszego kontaktu
telefonicznego;
5. Jak zarządzać własnym zakresem obowiązków
w bardziej efektywny sposób;
6. Jak profesjonalnie obsługiwać pacjentów ( kontakt
telefoniczny, recepcja, zapisy wizyt).
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MODEL WIZYTY
HIGIENIZACYJNEJ
DENTALWAY (MWHD)
Dla Kogo:

Model Wizyty Higienizacyjnej DentalWay składa
się z cyklu 3 szkoleń:

 Asystentki
stomatologiczne

 Struktura wizyty w gabinecie higieny stomatologicznej
(2 dni/16 h)

 Higienistki

 Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie
higieny stomatologicznej (2 dni/16 h)
 Warsztaty komunikacji i motywowania pacjentów
(2 dni/16 h)

Łącznie – 6 dni/48 h
Model Wizyty Higienizacyjnej kończy się egzaminem. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu
uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający
nabyte kompetencje.
6 powodów dlaczego warto z ukończyć Model Wizyty Higienizacyjnej DentalWay – Po cyklu szkoleń uczestnicy wiedzą:
1. Jak budować autorytet własny, lekarza i kliniki w oczach
pacjenta;
2. Jak powinna wyglądać struktura profesjonalnej wizyty
stomatologicznej;
3. Jak przeprowadzić profesjonalną rozmowę z pacjentem
podczas wizyty stomatologicznej;
4. Jak skutecznie motywować pacjentów do kontynuacji
i akceptacji planów leczenia;
5. Jak dopasować komunikat medyczny do osobowości
pacjenta;
6. Jak precyzyjnie i zrozumiale przekazywać informacje
pacjentowi, by ten chciał polecać klinikę.
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SZKOLENIA
ZAWODOWE DLA
LEKARZY Z OKLUZJI
DLACZEGO
WARTO
SKORZYSTAĆ
ZE SZKOLEŃ
ZAWODOWYCH
W DENTALWAY

Problematyka okluzji
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom I
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom II
 Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych
narządu żucia w stomatologii w ujęciu
interdyscyplinarnym – Poziom III

Najlepsi specjaliści
w branży
stomatologicznej.

 Innowacyjna okluzja i fizjoterapia stomatologiczna
w leczeniu pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa
i wadami postawy

Nowocześnie
wyposażone sale
szkoleniowe.

Diagnostyka

Najnowszej technologii
narzędzia i sprzęt do
ćwiczeń praktycznych.

 Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów
zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom I
 Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów
zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom II

Lokalizacje z bardzo
dobrym dojazdem.

Protetyka stomatologiczna

Możliwość
dofinasowania z UE.

 Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej
z elementami okluzji na implantach

Najbardziej aktualna
wiedza.
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3.

OUTSOURCING HR
DLA KLINIK
STOMATOLOGICZNYCH
DentalWay aktywnie działa na rynku usług HR, realizując i prowadząc kompleksowo procesy rekrutacyjne, opracowujemy najnowocześniejsze rozwiązania
z zakresu HR i polityki personalnej wspierając placówki stomatologiczne podczas poszukiwania lekarzy
stomatologów oraz personelu średniego i wysokiego szczebla.
Rekrutacja Lekarzy
stomatologów
 Stomatolog
 Ortodonta
 Implantolog
 Chirurg
 Protetyk
 Inne specjalizacje

Rekrutacja kadry
zarządzającej
 Dyrektor medyczny
 General Manager
 PR Manager
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

STAWIAMY
NA JAKOŚĆ
REKRUTACJI

Rekrutacja personelu
średniego
 Higienistka
 Recepcjonistka
 Administracja
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DLACZEGO WARTO
SKORZYSTAĆ Z USŁUG
HR W DENTALWAY
Oszczędność
czasu

Błyskawiczne
efekty

Skuteczność
w doborze
kandydatów

Baza
kandydatów

Doświadczona
kadra
DentalWay

Główne korzyści współpracy:
 Wynagrodzenie za wynik/ Success Fee – honorarium
za Kandydata jest płatne po jego zatrudnieniu i stanowi
część zysku wypracowanego w trakcie jego pracy
 Zaoszczędzony czas na poszukiwaniu pracowników – lepiej skupić się na swojej codziennej pracy, którą lubi się
wykonywać
 Zaoszczędzone pieniądze – brak pracownika to najczęściej brak możliwości przyjęcia wszystkich pacjentów
chcących zapisać się na wizytę
 Szybka i skuteczna rekrutacja – pozwala na uzupełnienie
braków w personelu i realizację innych celów
 Większy wybór Kandydatów – z rozszerzonej puli Kandydatów łatwiej wybrać pracownika, który idealnie pasuje
do naszej placówki
 Doświadczona kadra – DentalWay tworzą eksperci
z branży stomatologicznej, dzięki znajomości potrzeb naszych klientów potrafimy szybko i skutecznie dobierać
odpowiednich ludzi na odpowiednie miejsca.
 7 lat w branży stomatologicznej – DentwalWay pracuje
dla klinik stomatologicznych na terenie całej Polski już
od 7 lat, dzięki czemu realnie wiemy czego potrzebują
nasi klienci

 Współpraca Success Fee
7 lat
doświadczenia
DentwalWay
w branży stomatologicznej
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4.

EKSPERCI
DENTALWAY
Kamil Kuczewski
Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem
w gabinecie stomatologicznym. Twórca projektu DentalWay – biznesowego programu rozwoju placówki stomatologicznej, który polega budowaniu modeli biznesowych i modeli komunikacji z pacjentem. Od 2005
roku specjalizuje się w psychologii osiągnięć, skutecznej komunikacji.
Występował jako wykładowca Glaxo Smith Cline, wykładowca podczas
konferencji Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oraz CEDE. Jego artykuły można znaleźć
w gazetach Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, oraz portalach
Infodent 24, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet. Praktyk
przedsiębiorca specjalizujący się w szkoleniach biznesowych.

mgr Marek Dornowski
Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki,
która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą
wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach
Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat dzielenia się wiedzą.

dr n. med. Karolina Mazurek
Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskiej Akademii
Medycznej w 2007 roku. Podczas stażu podyplomowego rozpoczęła pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, najpierw w Studenckim Kole Naukowym, a następnie jako
doktorant. Od początku pracy zawodowej interesowała się estetycznymi
uzupełnieniami ceramicznymi oraz materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów. Pracę doktorską zatytułowaną: „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi
zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek”
obroniła w 2012 roku. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie
protetyki stomatologicznej.
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lek. dent. Iwona Iwanowicz
Lekarz dentysta, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku ,specjalizuje się w interdyscyplinarnym leczeniu dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych i kręgosłupowych i szeroko pojętej profilaktyce rozwoju wad
zgryzu, twarzoczaszki, wad postawy i stóp. Od 2003 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną, a od ponad 8 lat zajmuje się leczeniem dysfunkcji narządu żucia i bardzo ściśle współpracuje z fizjoterapeutą (od
lipca 2017roku wspólnie w centrum medycznym stomatologiczno-fizjoterapeutycznym Dentico&Rehabilis Clinic w Białymstoku). Owocem tej
współpracy i wieloletniej wnikliwej analizy przypadków, jak również ciągłego dokształcania zawodowego, jest autorski program terapii pacjentów z zaawansowaną dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową.

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz
Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący
się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia
i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial
Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012–2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska. Od 2014 roku
na wniosek Prof. Jana Dobrogowskiego założył Sekcję Bólu Jamy Ustnej
i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu której głównym celem jest
integracja środowiska stomatologicznego i lekarskiego w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w tym szczególnie bólu jamy ustnej
i twarzy, bruksizmu, okluzji oraz schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
Na rynku szkoleniowym działa od 1999 roku najpierw jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu następnie jako
wykładowca stworzonego przez siebie autorskiego programu szkolenia
podyplomowego z okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

mgr fizj. Karol Gorzechowski
Magister fizjoterapii, terapeuta manualny, hirudoterapeuta. Specjalizuje
się holistycznym leczeniu dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autor pierwszej na
świecie książki pt. „Rehabilitacja stomatologiczna”, w całości poświęconej
leczeniu dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej. Zawód, który
wykonuje to nie tylko moja praca, lecz także pasja, ogromna satysfakcja
i realizacja moich marzeń. Moje doświadczenie, profesjonalizm i wiedza
zaowocowały otwarciem centrum rehabilitacji w 2011 r. Po 6 latach ścisłej
współpracy ze stomatologiem otwarcie wspólnego Centrum medycznego Dentico&Rehabilis Clinic. Doświadczenie zawodowe od 2008 r. Od
2016 r. wraz z lek. dent. Iwoną Iwanowicz prowadzi autorskie szkolenia dla
lekarzy dentystów i fizjoterapeutów.
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dyp. hig. Katarzyna Ostrowska
Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej ratownictwo medyczne, w 2008 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł magistra na kierunku
zdrowie publiczne. Ukończyła TEB edukacja na kierunku Higienistka Stomatologiczna. W 2013 r. odbyła staż w Manchester w klinice Green Surgery.
Od sześciu lat związana z Prywatnym Gabinetem Stomatologiczno-Periodontologicznym w Gorzowie Wlkp. Uczestniczka i prelegentka licznych
konferencji, sympozjów, targów stomatologicznych i zjazdów zespołów
medycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych
kursach i szkoleniach. Wykładowca TEB Edukacja na kierunku Higienistka Stomatologiczna. Autorka publikacji w branżowej prasie medycznej,
współautorka książki “Vademecum asysty dentystycznej. Profilaktyka
w gabinecie”, oraz “Ortodoncja dla higienistek stomatologicznych.” Od kilku lat czynnie asystuje podczas zabiegów chirurgicznych. Samodzielnie
przeprowadza zabiegi z zakresu higieny, profilaktyki, opieki po zabiegowej
i metody fotodynamicznej. Od czterech lat prowadzi w Poznaniu szkolenia dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

JESTEŚMY
DO PAŃSTWA
DYSPOZYCJI
Tel. 883 033 667
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Adres
ul. Sokołowska 7/8
01-141 Warszawa

Telefon

Email

883 033 667

biuro@dentalway.pl

