ŚWIADOMY WYBÓR
APARATU SŁUCHOWEGO

Znajdźcie wspólnie
najlepsze rozwiązanie
Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudno
jest wybrać nowy produkt, zwłaszcza kiedy
nie istnieje możliwość jego przetestowania.
Chcemy, aby nabywany produkt jak najlepiej
spełniał nasze oczekiwania.
Niepewność Klienta jest również istotnym
problemem w przypadku aparatów
słuchowych. Twój Protetyk Słuchu
dokładnie zbadał Twój słuch. Omówiliście
wiele aspektów Twojego ubytku słuchu
oraz problemów z nim związanych.
Odpowiedziałeś na wiele pytań dotyczących
Twojej sytuacji, oczekiwań i preferencji.
Ostatecznie Protetyk Słuchu zaproponował
najlepsze dla Ciebie aparaty słuchowe.

Musisz dokonać wyboru.
Czy nadal czujesz się
niepewnie?
Twój Protetyk Słuchu doskonale rozumie,
że wybór produktu bez możliwości jego
przetestowania jest bardzo trudny.
Właśnie dlatego stworzyliśmy dla
Ciebie BeFlex – unikalny system, dzięki
któremu bardzo łatwo porównasz
realne możliwości rożnych aparatów
słuchowych.

Połącz profesjonalną obsługę
z własnym doświadczeniem
Aparaty słuchowe dostępne są w wielu
segmentach cenowych oraz w wersjach
przeznaczonych do różnych ubytków słuchu i
preferencji Klienta. Technologia BeFlex pomoże
Tobie bardzo łatwo i bezpośrednio ocenić,
który poziom technologiczny jest najlepszy
dla Ciebie.
Twój Protetyk Słuchu może tak ustawić
aparaty BeFlex, że symulują one działanie
różnych typów aparatów słuchowych.
Od teraz możesz po prostu przełączać
aparat BeFlex pomiędzy nawet aż trzema
kategoriami produktowymi i testować
ich działanie w różnych warunkach
dźwiękowych.

Bądź aktywnie
zaangażowanym w swoją
decyzję zakupową
Używaj testowych aparatów BeFlex
wszędzie, gdzie masz na to ochotę.
W domu oraz poza nim. Doświadcz, jak
aparaty słuchowe Bernafon działają w
różnych środowiskach akustycznych. Za
pomocą przycisku funkcyjnego BeFlex
(lub pilota zdalnego sterowania) po prostu
przełącz “jeden aparat na drugi” i słuchowo
porównaj ich działanie. Dzięki temu łatwo i
bezpośrednio usłyszysz różnice produktów
należących do różnych kategorii cenowych.
Na kolejnej wizycie u Protetyka Słuchu
wskaże on Tobie poziom technologiczny,
z którego najchętniej korzystano podczas
okresu testowego. W ten sposób
wybierzesz aparat słuchowy, który jest
dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

Wykorzystaj to unikalne rozwiązanie
technologiczne firmy Bernafon. Doświadcz
korzyści z możliwości przetestowania
różnych aparatów słuchowych i spraw, aby
Twoja decyzja zakupowa była przemyślana.

Modele aparatów BeFlex

PICO RITE

NANO BTE

PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA

POWER BTE

Dobre słyszenie oraz rozumienie mowy
stanowią podstawowe potrzeby człowieka.
Problemy ze słyszeniem są coraz większym
wyzwaniem dla dzisiejszego społeczeństwa.
Wierzymy, że nowoczesna technologia
pomaga ludziom komunikować się bez
barier oraz lepiej rozumieć siebie nawzajem.
Odwiedź stronę www.bernafon.com
i dowiedz się więcej o słuchu i słyszeniu.
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Twój Protetyk Słuchu:

