Dzisiejsze aparaty słuchowe są oferowane w
postaci wielu modeli, dostępnych w różnych
segmentach funkcjonalno-cenowych. Szeroki wybór
aparatów umożliwia skuteczną korekcję różnych
stopni niedosłuchu oraz sprostanie indywidualnym
oczekiwaniom Użytkowników. Z drugiej strony, duży
wybór produktów może być problemem podczas
doboru aparatu słuchowego oraz podejmowania
decyzji przez Klienta.
Właśnie dlatego stworzono BeFlex – rewolucyjne
narzędzie umożliwiające bardzo łatwy i niezwykle
trafny wybór aparatu słuchowego.

Technologia BeFlex oferuje możliwość testowania
różnych aparatów słuchowych oraz inne narzędzia,
które odmienią Twoją pracę. BeFlex jest
demonstracyjnym aparatem słuchowym, który
umożliwia prezentowanie możliwości nawet trzech
różnych poziomów technologicznych produktów
Bernafon. Dzięki BeFlex całkowicie zaangażujesz
Klientów w proces doboru i dopasowania aparatu.
Ponadto, BeFlex sprawi, że cały proces konsultacji
“przedzakupowych” przebiegnie bardzo sprawnie.

Rewolucyjne możliwości BeFlex
Zaoferuj Twoim Klientom możliwość jednoczesnego
porównania działania różnych aparatów słuchowych.
Dzięki temu zaoszczędzisz czas oraz zwiększysz
znacznie szanse sfinalizowania transakcji z Klientem.
Co więcej, zredukujesz dystans z Klientami oraz
sprawisz, że świadomie podejmą Oni decyzje zakupowe.

BeFlex – Nowa Era w dopasowaniu aparatów
słuchowych
Zaproponuj Klientom całkowicie transparentny proces
doboru i dopasowania aparatu oraz zbuduj z Nimi relacje
oparte na wzajemnym zaufaniu. Zaangażuj Klientów
w aktywne poszukiwanie najlepszych dla Nich rozwiązań
audioprotetycznych.

BeFlex – technologia całkowicie zintegrowana
z Twoją codzienną pracą
W krótkim czasie zaprezentuj Klientom możliwości
najnowszych rodzin produktowych Bernafon – bez
zbędnego zwiekszania stanów magazynowych. Dzięki
temu zyskasz więcej czasu na właściwe dopasowanie
aparatu oraz zbudowanie obustronnie satysfakcjonującej
relacji z Klientem.

CZYM JEST BEFLEX ?

Wybór dostępnych obecnie na rynku aparatów
słuchowych jest przeogromny. W wielu przypadkach dobór
najlepszego rozwiązania indywidualnego może być dużym
wyzwaniem. Klienci są coraz bardziej doświadczeni,
wymagający oraz chcą podejmować całkowicie świadome
decyzje zakupowe. Dlatego też rozwiązania technologiczne
umożliwiające “przedzakupowe” testowanie produktów
są coraz powszechniejsze. Protetyka Słuchu nie jest tutaj
wyjątkiem. Dotychczas jednak wielu Protetyków Słuchu
wypożyczało niezdecydowanym Klientom różne modele
aparatów słuchowych.

BEFLEX JEST NOWYM STANDARDEM
OFERUJĄCYM ZUPEŁNIE NOWE PODEJŚCIE DO
DOBORU APARATÓW SŁUCHOWYCH
Od teraz, dzięki szwajcarskiej technologii i firmie
Bernafon, możesz znacząco polepszyć efektywność
procedury testowej. Podczas gdy używane do testowania
standardowe aparaty słuchowe umożliwiają prezentację
tylko tego określonego modelu, technologia BeFlex oferuje
Tobie i Twojemu Klientowi dużo więcej. BeFlex posiada
bowiem możliwość porównania różnych poziomów
technologicznych – przy wykorzystaniu pojedynczego
aparatu demonstracyjnego. Innymi słowy, od teraz istnieje
opcja jednoczesnego porównania różnych produktów
funkcjonujących w zmiennych otoczeniach dźwiękowych.
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Badania wykazały, że układ słuchowy jest wrażliwy
nawet na małe różnice w dźwiękach odbieranych w
różnych sytuacjach akustycznych, pod warunkiem,
że porównanie zachodzi jednocześnie. W wielu
przypadkach podstawą takiej analizy przeprowadzanej
dla aparatów słuchowych jest percepcyjne porównanie
różnych próbek dźwięku. Odtwarzane zazwyczaj z
komputera próbki dźwięku prezentuje się po to, aby
zademonstrować działanie poszczególnych funkcji
aparatu w różnych środowiskach akustycznych.
Niemniej jednak, tego typu “sztuczne” próbki
zazwyczaj odbiegają od rzeczywistych i bardzo
specyficznych scenerii akustycznych, w których
ostatecznie przebywa Klient.

Kluczem do sukcesu jest doświadczenie
BeFlex jest specjalistycznym aparatem
demonstracyjnym, który umożliwia jednoczesne
porównanie możliwości różnych aparatów słuchowych.
Po prostu wypożycz Klientom aparat BeFlex oraz
zachęć Ich do porównania działania różnych poziomów
technologicznych w warunkach, w których na co dzień
przebywają. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który
zazwyczaj poświęcasz na tłumaczenie różnic pomiędzy
poszczególnymi aparatami.

Spraw, aby Klient doświadczył realnych korzyści
Od samego początku zaangażuj Klienta w proces
doboru i dopasowania aparatu. Klienci, którzy są
zaangażowani w proces testowania produktu i
podejmują świadomą decyzję zakupową są bardziej
zadowoleni z produktu oraz ogólnej jakości obsługi.
Dzięki BeFlex możesz skutecznie zademonstrować
Klientom te funkcje aparatu, o których nawet nie
wiedzieli.

REWOLUCYJNE ROZWIĄZANIE

Nadchodzi czas Twojego zwycięstwa

Serwis i aparaty zastępcze

Użyj BeFlex, aby poświęcając tylko jedną sesję
dopasowania, zaprezentować Klientom możliwości
produktów z różnych poziomów funkcjonalno-technologicznych. Korzyścią z takiej strategii
dopasowania jest zaoszczędzony czas, który
zazwyczaj poświęcasz na indywidualne dopasowanie
różnych testowanych aparatów. Co więcej, dane z
dopasowanego aparatu BeFlex mogą być finalnie
przetransferowane do aparatu słuchowego ostatecznie
nabywanego przez Klienta, czego rezultatem jest dalsza
oszczędność czasu. Zapewniamy Ciebie, że Twoi
Klienci będą pod wrażeniem Twojego profesjonalizmu.

BeFlex jest czymś więcej niż tylko aparatem
demonstracyjnym. Udostępnij Twoim Klientom
BeFlex w czasie, w którym Ich aparaty są
serwisowane. Po prostu przekopiuj indywidualne
ustawienia do wypożyczanych aparatów BeFlex.

Nowe obszary działania
Dzięki BeFlex zawsze masz “pod ręką” właściwy
aparaty słuchowy. Nie ma więc konieczności
zamawiania aparatów do celów demonstracyjnych.
Wszystkie poziomy funkcjonalno-cenowe
produktów Bernafon mogą od teraz być wielokrotnie
demonstrowane za pomocą tylko jednego aparatu
testowego.

ZWYCIĘSTWO W
TWOIM ZASIĘGU

Z punktu widzenia Klienta wybór najlepszego
aparatu słuchowego jest nierzadko bardzo trudnym
zadaniem. Stanowi to szczególne wyzwanie dla
początkujących Użytkowników, często zestresowanych
i przytłoczonych ilością informacji nt. aparatów
słuchowych. Z technologią BeFlex masz szanse to w
końcu zmienić. Już od dzisiaj.

Nowy punkt odniesienia dla przyszłości
Podstawą obustronnie satysfakcjonującej relacji z
Klientem jest całkowita transparentność procesu
doboru i dopasowania aparatów słuchowych.
BeFlex oferuje Tobie możliwość zbudowania takiej
relacji – opartej na wzajemnym zrozumieniu oraz
zaufaniu.

Tworząc nowe możliwości
Aparaty z poszczególnych poziomów technicznych
przynoszą niejednakowe korzyści różnym
Użytkownikom. Zaoferuj Klientom możliwość
wypowiedzenia się na temat realnych możliwości
poszczególnych aparatów, testowanych w
najróżniejszych sytuacjach akustycznych. Dzięki
temu Klienci sami wskażą najlepsze dla Nich
rozwiązania. Tego typu podejście prowadzi tylko i
wyłącznie do relacji typu “zwycięzca-zwycięzca”.

NOWA ERA W DOPASOWANIU
APARATÓW SŁUCHOWYCH

Zakresy dopasowania

Modele aparatów BeFlex

Aparaty BeFlex charakteryzuje szeroki zakres
dopasowania, tak więc możesz je zastosować u
Klientów z różnymi stopniami ubytku słuchu.

Aparaty demonstracyjne BeFlex są dostępne w
postaci następujących modeli: Pico RITE, Nano BTE
oraz Power BTE. Wszystkie z nich charakteryzują się,
opracowanym przez Bernafon, “esowatym” kształtem
obudowy, dzięki któremu idealnie przylegają do ucha.
Najwyższy komfort użytkowania oraz bardzo duża
odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne sprawiają,
że modele te wyśmienicie nadają się do celów
demonstracyjnych.
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APARATY BEFLEX – PRZEGLĄD
MODELI TESTOWYCH

PICO RITE

NANO BTE

POWER BTE

Podobnie jak standardowe aparaty słuchowe, BeFlex Nano BTE oraz Power BTE można dopasować z
wykorzystaniem tradycyjnego rożka lub cienkich dźwiękowodów Spira Flex lub miniFit.

TWOJA
DROGA DO
BEFLEX
Rekomendacje ekspertów
·· Wybierz model aparatu demonstracyjnego BeFlex,
który jest odpowiedni dla głębokości niedosłuchu
Klienta oraz indywidualnych oczekiwań.

·· Wykorzystaj Selektor Produktów Bernafon, aby
dowiedzieć się więcej nt. korzyści oferowanych
przez aparaty z poszczególnych poziomów
technologicznych. Podczas okresu testowego istnieje
możliwość bezpośredniego porównania działania
aż trzech różnych aparatów słuchowych. Zachęć
Klientów, aby wypróbowali różne funkcje aparatów w
realnych otoczeniach dźwiękowych.
·· Za pomocą Oasis 22.0 (lub wersji wyższej)
zaprogramuj aparaty BeFlex tak, aby demonstrowały
Klientowi pożądane kategorie technologiczne.

·· Wydrukuj z Oasis indywidualny Przewodnik
Kieszonkowy Klienta. Zachęć Klienta do słuchowego
porównania różnych aparatów przełączając programy
BeFlex w różnych środowiskach akustycznych.
Przełączania dokonuje się za pomocą przycisku
funkcyjnego aparatu BeFlex lub za pomocą pilota
zdalnego sterowania RC-N.

·· Zdefiniuj długość trwania okresu testowego oraz
umów się z Klientem na kolejną wizytę (po upłynięciu
okresu testowego aparat BeFlex automatycznie się
wyłączy).
·· Klient jest teraz gotowy do rozpoczęcia testowania
BeFlex.

·· Podczas kolejnej wizyty sprawdź dane
zarejestrowane przez system Data Logging. Zobacz,
który poziom funkcjonalno-cenowy był najchętniej
używany przez Klienta podczas okresu testowego.
Informacja ta pomoże Tobie zarekomendować
Klientowi najlepsze rozwiązanie audioprotetyczne.

·· Po podjęciu przez Klienta decyzji, dane dopasowania
BeFlex mogą być za pomocą Oasis bezpośrednio
przetransferowane do finalnego aparatu słuchowego.
Teraz wystarczy tylko dobrać dodatkowe programy
słuchowe oraz dokonać ewentualnych korekt
ustawień.

WWW.BEFLEX.BERNAFON.COM

Wypróbuj BeFlex, rewolucyjne narzędzie doboru i
dopasowania aparatów słuchowych. Używaj BeFlex
regularnie w Twojej codziennej pracy, a zaoszczędzony
czas przeznaczaj na budowanie – opartej na zaufaniu i
zrozumieniu – relacji z Klientem.
Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z Przewodnika
Dopasowania BeFlex lub skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielstwem Bernafon.
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