
 

 

 

 به نام خدا

 

 قیمت روکش چنده ؟

 و کنن برقرار ارتباط شما با دننابتو که انندد نمی را ای هدیگ موضوع چون بیماران از خیلی :توجه

 دنیستن کسانی ها این الزاما ،دپرسن می ار قیمت دندارن مقایسه برای ریدیگ روش هیچ چون همچنین

 را بیماران تلفن پشت وقت هیچ بنابراین .دباشن دکتر ارزانترین دنبال یا هستند oriented Price که

 .نکنید قضاوت

 

 در و هستم اردشیری من . راد دکتر مطب با تماستون از ممنونم خیلی . سالم" -

  خدمتتونم

  ؟ میشه چقدر روکش قیمت ببینم خواستم می ، سالم -

 هم رنگی می تماس ما مطب با که عزیزانی از ردیگ خیلی .سوالتون از متشکر یلیخ -

 داشته ور اسمتون تونم می ، دارن سوال دندانپزشکی متفاوت های درمان قیمت درباره

 کی حدودا نبودید آورده تشریف ما مطب به که باری آخرین بفرمایید اینکه و باشم

  ؟ بوده

  گیرم می تماس شما مطب با که هست بار اولین برای، هستم احمدی من ،بله -



 

 

  ؟ نشدی اشنا ما مطب با چطور بفرمایید ممکنه احمدی جناب ،عالی خیلی -

 یا

 ؟ کنیم تشکر ما مطب به شما معرفی بابت مطبمون روفادا بیماران از کدامیک از باید 

 کنم عرض باید ، دارید نیاز روکش درمان به شما ظاهرا ، احمدی اقای خوب بسیار

 مراحل و اوست خود مختص که شخصی هر لثه و دندانی شرایط به توجه با که

 عنوان به من حال هر به اما بود. خواهد متفاوت ها هزینه روکش نوع و متفاوت درمانی

 ..... بین روکش واحد یک هزینه که بگم منتو می گذشته بیماران براساس و راهنمایی

 گرفتید شما که تیقیم با مقایسه در این حاال احمدی آقای ، خوب . بود .....خواهد تا

  ؟ چطوره

 . دارم رو ...... قیمت هدیگ مطب از من خوب -

 پیشنهاد هم شما به و دیم می انجام هدیگ بیماران همه برای ما که کاری ، احمدی آقای -

 ، کنیم تنظیم براتون راد دکتر با معاینه وقت یک که هست این ن،بدی انجام دیم می

 های انتخاب بهترین و ند می انجام شما برای ور کامل و جامع معاینه یک ونایش

 ، نظرات به همیشه دکتر . ند می توضیح بهتون ور ها اون دقیق قیمت و شما درمانی

 و شما خود مشورت با نهایت در و کنن می توجه کامال شما سواالت و ها نگرانی

 برای اصوال ها صبح احمدی اقای خوب .گذاریم می درمان وقت براتون شما موافقت

 "............................. ها عصر یا هست بهتر شما

 یا

 تا دیم می ارائه ای العاده فوق دندانپزشکی خدمات ما مرکز این در . هست بسیارمنطقی ما های قیمت 

 تمامی و هستن بیماران دلسوز بسیار ما دندانپزشک . ریمبیا عمل به شما از ور مراقبت بهترین بتونیم

 ". شن می محسوب ما دندانپزشکی خانواده جزو ما بیماران



 

 

  یا

 بهترین که کنن می تالش دل و نوج با چطور تیم لک که دیدم کنم می کار اینجا که سالی چند من"

 خانم . کارم به مشغول راد دکتر مطب در که کنم می افتخار من و کنن ارائه بیماران به ور خدمات

 بیماران همه و کنن می استفاده نوبیمارانش برای ور تجهیزات و مواد کیفیت باالترین دکتر ، احمدی

 ارزانی هیچ ما تجربه .در هستن خشنود و راضی سالیان طی دکتر ایه درمان عالی و ثبات با نتایج از

 از یکی بدن سالمت روی گذاری سرمایه داریم اعتقاد ما . نیست ارزان هم خوبی هیچ و نیست خوب

 “؟ موافقید . هست انسان مدت بلند های گذاری سرمایه ترین منطقی و بهترین

 

 

 آکادمی همراه دندانپزشک                                  

 آموزش و مشاوره آنالین مدیریت نوین مطب دندانپزشکی                                    
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