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Lưu ý:Lưu ý:
- Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình từ ngày 01/05/2020 dựa trên số đơn vị Zolid  
   được làm thẻ bảo hành từ Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương.
- Số đơn vị Zolid được tính vào đầu tháng và tổng kết vào cuối tháng, không cộng dồn  
   cho tháng sau.

Chương trình có 3 đợt trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 06 đến ngày 08 mỗi tháng.
Chương trình được áp dụng cho khu vực phía Nam.
Thời hạn chương trình: 01/05/2020 đến 31/07/2020.

Quý bác sĩ đặt Zolid trong 1 tháng sẽ có cơ hội nhận được 50 phần quà từ Công ty TNHH 
Nha khoa Thái Bình Dương, gồm có:

50 nha khoa có số đơn vị cao nhất trong tháng sẽ lần lượt nhận được các phần quà có giá trị 
theo thứ tự từ trên xuống dưới của chương trình.
Trường hợp nha khoa có số đơn vị bằng nhau, thứ tự ngày tháng đặt đơn hàng Zolid đầu tiên 
tại lab sẽ là lựa chọn ưu tiên để nhận quà.

Thông tin chi tiết chương trình:Thông tin chi tiết chương trình:

Vật liệu răng tạm Visalys Temp
trị giá 2,498,000đ/ ống 50 ml

tối thiểu khách hàng đạt trên 80 đơn vị/ tháng

01

Cao su nặng Panasil Soft Putty
trị giá: 1,910,000đ/ hộp 900ml

tối thiểu khách hàng đạt trên 70 đơn vị/ tháng

01

Cement gắn Theracem
trị giá: 1,475,000đ/ ống 8g

tối thiểu khách hàng đạt trên 60 đơn vị/ tháng

03

3 phần quà: Cao su nhẹ Panasil Contact Light/ XLight trị giá: 1,043,000đ/ ống kép 2x50ml.
5 phần quà: Bộ mũi Ma Thuật Mini magic Touch (hộp 4 mũi) trị giá 462,000đ/ hộp 4 mũi.
5 phần quà: 2 ống tẩy trắng tại nhà Whitesmile trị giá 288,000đ.
5 phần quà: Keo dán đa năng All-bond Universal 0.5ml trị giá 184,000đ.
6 phần quà: Chất tăng cường liên kết cho Zirconia: Z Prime 0.5ml trị giá 162,000đ.
6 phần quà: Vật liệu che tủy Theracal LC 0.25g trị giá 156,000đ.
15 phần quà: Chất lấy dấu Kromatropic gói 453g trị giá 143,000đ.
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Ưu điểm của phục hình Zolid:Ưu điểm của phục hình Zolid:
- Thẩm mỹ tối ưu với các lựa chọn đa dạng về màu sắc, độ trong mờ, đáp ứng cho mọi tình     
   huống lâm sàng.
- Sức bền ổn định, độ chịu lực rất cao, độ cứng chỉ đứng sau kim cương.
- Cam kết toàn diện và lâu dài về chất lượng vật liệu, được kiểm chứng qua các tiêu chuẩn                                        
   chất lượng tại Châu Âu.

facebook.com/congtytnhhnhakhoathaibinhduong

028 3911 2170nhakhoathaibinhduong.com
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đạt được 300 đơn vị sứ thẩm mỹ Zolid trong 6 tháng.
(có làm thẻ bảo hành từ Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương)
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