
O próximo estágio do seu negócio



Nossa
História
Com o surgimento das franquias odontológicas em 2005, os consultórios

particulares que já possuíam problemas de gestão, agora se viram em uma

competição direta com empresas muito mais organizadas e consolidadas do

que um consultório pequeno de uma cadeira. O problema do modelo de

franquia é a falta de diferenciação em relação a outras existentes, e as altas

taxas cobradas.

A Dents surgiu então com uma proposta completa. Entregarmos

ao consultório particular, “aquele de uma cadeira”, o mesmo

suporte que uma grande rede, porém sem cobrar as taxas

exorbitantes e permitindo ao que o associado mantenha sua

marca.



A Rede Dents tem como principal objetivo, compreender as

necessidades dos clientes, fornecendo-lhes serviços que vão ao

encontro das suas necessidades. Para tal, dispomos dos métodos

e tecnologias mais recentes, bem como os maiores e melhores

especialistas desse mercado, sendo estes conhecedores das

novas demandas e técnicas que são imprescindíveis para

o trabalho e negócios odontológicos.

Palavras
do
Presidente



Quem Somos
Apresentação inicial

Somos uma empresa jovem e dinâmica que surgiu da

necessidade de trazer para o nosso cliente o mesmo

suporte de uma grande rede, mas sem obrigação de perder

sua identidade.

Empresa dinâmica

Somos a primeira rede de clínicas e

consultórios particulares, criada para que

você possa chegar aonde você sempre

sonhou.

Pioneirismo



Acreditamos na valorização do 
correto, em um crescimento solido, 

fortemente sustentado por 
fundações éticas.

Ética Pessoas Inovação

Acreditamos nas pessoas, na 
valorização do ser humano, tanto como 

grupo como individualmente.

Acreditamos no poder das ideias, sempre é 
possível melhorar e transformar o que existe.



Desconto em Dental e 
equipamentos.

D E S C O N T O S

Acesso a mais completa 
universidade corporativa 
online/ EAD do ramo.

I N F O R M A Ç Ã O

Acesso ao Performance Dents, sistema 
de gestão moderno voltado a 
resultados.

S I S T E M A

Técnicas EXCLUSIVAS para 
captação e fidelização de 

pacientes.

C A P T A Ç Ã O  D E  P A C I E N T E S

Orientação financeira, 
jurídica e comercial.

O R I E N T A Ç Ã O

Suporte continuo por 
profissionais experientes.

S U P O R T E



Mentoria

A Rede Dents fornece para cada consultório parceiro

uma MENTORIA mensal. Nós marcamos uma reunião

online individualizada e personalizada, com o cirurgião

dentista, para entender a necessidade de cada

consultório.

Nossa MENTORIA, funciona como uma solução

customizada com o objetivo de traçar um diagnóstico e

criarmos uma estratégia para o mês.

PERSONALIZADA



Nosso Sistema
O exclusivo sistema de gestão Performance Dents 360º.

Nenhum outro software de gestão odontológica é tão voltado para
captação, conversão e fidelização do que o apresentado pela Dents.

Com nosso sistema, você entenderá seus números, resultados e dados,
tendo uma visão macro de tudo que precisa de mais atenção, seja para
mudar ou melhorar, potencializando assim os seus negócios!



Sistema que gera boletos de forma rápida e fácil, sem precisar gerar autorização 

do seu banco.

Sistema de cobrança recorrente no cartão do paciente.

Sistema de confirmação e lembrete via WatsApp.

Sistema de cobrança de pacientes inadimplentes.

Orçamento

Diagnósticos

Caixa

Sistema Operacional

Nosso Sistema



Universidade

Com nossa rede, você terá acesso as melhores dicas,
conselhos e orientações em todos os contextos mais
importantes para o desenvolvimento de sua clínica.

A t u a l i z a ç ã o

As aulas estão disponíveis online, de forma que em
qualquer tempo ou hora poderá ter acesso exclusivo ao
conteúdo, aprendendo muito mais, com os melhores
especialistas do mercado!

F á c i l a c e s s o

DENTS



Como precificar seus 
serviços.

Precif icação

Documentos, manuais de 
operação, modelos de contrato, 

planilhas e muito mais.

Acervo Completo

Como remunerar seus parceiros 
(colegas que atendem em seu 
consultório).

Dentistas

Técnicas testadas e comprovadas 
para que você utilize 
imediatamente para levar mais e 
mais pacientes a seu consultório.

Captação de pacientes

Um dos maiores desafios 
hoje do consultório particular 

é a gestão de sua equipe.

Gestão de pessoas



Gestão de Pessoas.

Gestão financeira.

Rentabilidade por operação e negócio.

Margens de aplicação para lucro.

Marketing.

Gestão de conflitos.

Aprendizado de técnicas de captação.

Gestão de Custos.

Universidade
DENTS



Existem vários cursos de marketing odontológico e nenhum é mais

completo que o treinamento online fornecido pela Dents.

Englobamos tudo que envolve o consultório, até aspectos mínimos

que geralmente não são levados em consideração.

Diferenciais
Marketeiros x Dents

Nem sempre buscar por uma estratégia de marketing complexa é a solução. A

Dents mostra que atitudes simples e ações muitas vezes pequenas fazem o

diferencial enorme para a clinica e como trabalha-las de forma eficiente



Rede Dents

Franquias

 Taxa de franquia média 30 mil reais

 Royalties entre 5.9% a 10% do caixa

 Não possui carência no pagamento dos Royalties

 Gastos com reforma e adaptação da decoração

 Não pode ter outras clínicas de outra marca

 Rentabilidade média de 25%

 Taxa de adesão R$ 4.200,00

 Royalties de 2.8% do caixa

 Carência de 06 meses no pagamento dos Royalties

 Não há gastos com reformas e decoração

 Pode ter outras clínicas de diferentes marcas

 Rentabilidade média de 40%



Rentabilidade

Gestão

Retorno bem a cima da média, com 
rentabilidade entre 25% a 40%

Exclusiva técnica que facilita na captação de 
novos clientes

Suporte operacional sempre que você 
precisar

Facilidade na gestão com o exclusivo sistema 
Performance 360º

Suporte

Clientes

Razões  
PARA FAZER PARTE DA REDE DENTS



Mentoria personalizada mensal.

Suporte de Marketing.

Fidelização de clientes já existentes.

Sistema informatizado personalizado.

Participação em eventos exclusivos.

Oportunidade de Mercado.

Razões
PARA FAZER PARTE DA REDE DENTS



1ª ETAPA
Parcerias exclusivas para aquisição
de equipamentos e material de
consumo para sua clínica.

DESCONTO EM DENTAL 
E EQUIPAMENTOS

Neste momento invés de enviar sua
cotação diretamente a Dental, todas as
clínicas irão enviar para nossa central
única de compra.

Com poder de compra os descontos
são muito mais agressivos.

2ª ETAPA – Compra unificada

VS
Site Rede Dents

Cadeira Odontológica

Kit Peças de Mão

Compressor

R$ 8.590,00

R$ 1.600,00

R$ 6.970,00

R$ 13.790,00

R$ 2.080,00

R$ 7.516,67

Razões  
PARA FAZER PARTE DA REDE DENTS



Amparo em seu negócio, para crescimento, gestão,

fortalecimento e desenvolvimento do mesmo, por

um preço IMPERDÍVEL, pagando SOMENTE: 160 por

mês e APENAS 2,8% de taxa de serviço.

Investimento

Não perca essa chance, pois

estaremos com essa oferta por tempo

limitado, já que limitamos o números

de clínicas associadas por região/célula

de trabalho!”



Depoimento
Já vi várias apresentações de franquias e cursos de 

marketing odontológico. Quando conheci a Dents achei que 

seria apenas mais do mesmo, porém após realizar o teste de 

15 dias, tive a convicção que era algo diferente.

Estou muito satisfeito com os resultados obtidos até aqui.



Site

www.rededents.com

WhatsApp

+55 33 99829-1371

Email

rededents@gmail.com

NOSSOS
CONTATOS

Instagram

instagram.com/dents.vc
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