Dentista, seu consultório está vazio?
Apresentamos com exclusividade para você
um negócio inovador e de sucesso!
Você sabia que no nosso segmento não há crise? Lembrando que
o Brasil tem cerca de 215 milhões de habitantes e destes, 200
milhões carecem de tratamentos funcionais ou estéticos.
Por que então, você está com baixo índice de atendimento se a
odontologia é uma das atividades mais rentáveis do mundo?
Veja os exemplos: na alimentação, habitação e vestuário, que
todos dizem que são atividades essenciais, nós podemos substituir
ou postergar, mas na odontologia não há saída, todos precisam
consultar.
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Veja alguns diferenciais
da NEO Business em relação
ao modelo que está no mercado
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A NEO Business apresenta uma fórmula
capaz de transbordar o seu consultório

NEO Business

XFranquias e Outros

ou clínica de pacientes.

Então, por que a classe fala tanto em crise?
Não é bem a verdade! Uma pequena camada não está sentindo a
crise e está ganhando muito dinheiro porque se organizou com
fundamentos, atendendo empresas, operadoras e fazendo
parcerias. Mas nota-se que aqui todas elas tem algo em comum: a
sua forma de captação.
Porém, a grande parcela de profissionais não tem esse privilégio e
não conseguem buscar pacientes porque ao tentar fazer de forma
convencional esbarram no código de ética da classe, pois não
podem expor preços, descontos, prazos, etc.
É nesse momento que entra a NEO Business para solucionar esse
problema, dando um suporte completo com fórmulas corretas para
você alcançar o tão sonhado sucesso profissional.
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N O PLAN
Modelo com o parecer
de legitimidade e legalidade pelo

CRO-RS

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA - RS

MODELO DE REPRESENTAÇÃO

MODELO DE FRANQUIAS

Modelo de livre negociação,
modelo horizontal, valorização e
incentivo ao empreendedorismo.

Modelo engessado e predador,
forma vertical, total obediência
ao franqueador, sem incentivo ao
empreendedorismo.

FÓRMULA DE CAPTAÇÃO

FÓRMULA DE CAPTAÇÃO

Aqui existem fundamentos e em
conformidade com o código de
ética da categoria, tais como:
operadora de planos e cartões de
benefícios, atuando como
empresas captadoras. Uma
fórmula capaz de transbordar de
pacientes a sua clínica e fazendo
com que você conquiste sucesso,
admiração e respeito de todos,
inclusive da sua classe.

Aqui não existem fundamentos e,
muito menos, conformidade com
o código de ética. Ex.: panfletos,
presentinhos, visitas em escolas,
igrejas, fake news, enfim, práticas
ilegais que envergonham a classe
e mais, angariando multas e
respondendo processos éticos.
Não há mais espaço para isso.

NEO BUSINESS

FRANQUEADORAS

Empresa que sabe o que faz, com
DNA puramente para negócios
que visa o faturamento e lucro
para você. Nota-se que neste
modelo se prioriza a captação em
primeiro lugar. Para isso, organiza
suportes necessários através dos
representados porque os outros
itens são todos similares .

Aqui a franqueadora é uma
prestadora que se lança ao
mercado oferecendo somente
know-how como modelos de
clínicas modernas e climatizadas,
com altas tecnologias e
profissionais qualificados. Notase que não há DNA de negócios.
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QUEM SOMOS?
A NEO Business é uma empresa de gestão de negócios que abrange diversas
áreas, de avos ﬁnanceiros e de fundos de invesmentos. Também é fortemente
atuante em negócios da área da saúde , sendo controladora de várias empresas.
No segmento especíﬁco da Odontologia, desenvolveu um projeto de expansão
tendo chegado ao modelo de captação inovador, eﬁcaz e fulminante capaz de
transbordar o seu consultório ou clínica com muitos pacientes.
E mais, tudo isso em conformidade com o código de éca, nesse item tendo a
responsabilidade de submeter o modelo no CFO e no CRO/RS, alcançando o
parecer de legimidade e legalidade .

A NEO Business vai ajudar você a formatar um negócio de sucesso.
COMO FUNCIONA?

Empresa Prestadora: ao adquirir esta representação através da NEO Business
você terá todos os suportes de uma clínica de sucesso e, por sua vez, a
representação terá seus ganhos através da prestação de serviços.

N O PLAN
Operadora de Planos Odontológicos: ao adquirir essa representação através da
NEO Business você poderá comercializar planos odontológicos na sua região,
assim ela direcionará os beneﬁciários para você realizar os tratamentos e, por sua
vez, a representação terá seus ganhos através da venda de planos com comissões
de adesão e percentuais vitalícios.

Amigo dentista,

Você estudou muito para chegar aqui.
Esta cadeira não pode ficar vazia.
Venha fazer parte desse projeto que é muito rentável, fácil e seguro,
porque nós conhecemos todas as diﬁculdades, passamos por todas
elas e saímos vitoriosos.
Queremos oferecer este audacioso projeto para todos os municípios,
não importa quão pequeno seja.
Este é um modelo para dominar e ﬁdelizar o seu mercado, além de
você fazer parte de um seleto grupo de proﬁssionais que terão todo o
suporte de uma marca vitoriosa. Nós lhe garanmos o sucesso e você
um dia agradecerá muito por ter acreditado na NEO Business.
Estaremos esperando o seu contato para poder recebê-los e detalhar
este projeto que o levará ao sucesso!

Modelo com o parecer
de legitimidade e legalidade pelo

REGIONAL
CRO-RS CONSELHO
DE ODONTOLOGIA - RS
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Cartão de Bene cios: ao adquirir essa representação através da NEO Business,
você também poderá comercializar o cartão de bene cios na sua região e ele irá
interagir todos os segmentos da economia para o seu negócio e, por sua vez, a
representação terá seus ganhos através de comissões de adesão e percentuais
nas vendas e nos serviços.
O QUE VOU ADQUIRIR?
Neste modelo você deverá adquirir as três marcas: Odonto Med Brasil, Neoplan
e Mulmed Card VISA pois elas fazem parte da fórmula completa de sucesso e a
NEO Business ajudará você na implantação .
PRECISO E POR QUE TER PARCEIROS?
Este é um capítulo especial para você cirurgião-densta e também
empreendedores leigos. Aqui se abre uma janela de oportunidades para todos.
1. O C.D. que não tem vocação na área comercial deve buscar parceiros de
negócios para adquirir as representações que são captadoras – Neoplan e
Mulmed Card VISA, assim irá viabilizar com mais eﬁciência a parte comercial
fazendo parceria de negócios com outros empreendedores da área e a NEO
Business ajudará na implantação.
2. Os empreendedores leigos poderão adquirir também as três representações
conjunta ou individualmente e a NEO Business dará todo o suporte de cada
modelo de negócio na sua localidade.
QUANTO CUSTA ?
A NEO Business lembra você que neste projeto grandioso, ambicioso e de
sucesso não há como falar em custos e sim em valores de invesmento pois
lucrará muito com a adesão ao nosso projeto, sendo que o valor será
proporcional ao número de população da sua localidade. A NEO Business
desaﬁa: se você ama o que faz então acredite, iremos lhe dar a maior
oportunidade para se tornar um proﬁssional de sucesso! Para isso, buscaremos
soluções conjuntamente de implantação e aquisição na sua localidade e, se
preciso for, disporemos de linhas de crédito especiais* para você conforme sua
necessidade.
*Linhas de créditos especiais para as primeiras 100 unidades vendidas.
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Convidamos Dentistas
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e Empreendedores
para formatar a maior
Rede Odontológica do País.
Leia com atenção.

Ligue (51) 3212.3000

(51) 999 12 3000

www . neobusinessholding .com.br contato @ neobusinessholding.com.br
Rua Mostardeiro, 322 - Térreo 2 / conj. 01 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS

