Vejen til en
bæredygtig
klinik

Din dentale samarbejdspartner
IN2DENT er en innovativ, dansk distributør af forbrugsvarer og
udstyr til dentalbranchen. Vi ønsker at være bindeled mellem klinik
og producenter ved at bære danske tandklinikkers behov videre
til producenterne og ved at give klinikkerne direkte adgang til den
nyeste viden plus et alsidigt produktsortiment.

Med IN2DENT får du:
Brugervenlig webshop med konkurrencedygtige 		
priser
Kort vej til sparring med vores dentalfaglige
konsulenter
  Nemt ved at træffe bæredygtige valg i klinikken.

IN2DENT’s konsulenter er tæt på jer
Vores konsulenter dækker hele Danmark og har alle en dentalfaglig
baggrund. Desuden er de opdateret med den nyeste viden om
hygiejneforskrifter, produkter, bæredygtige arbejdsrutiner og andre
faglige forhold – en viden, som konsulenterne kvit og frit deler i
øjenhøjde med jer.

”Vi har fået opsat nye dispensere, således at vi lever op
til de gældende krav. IN2DENT har været til stor hjælp
ved rådgivning om klinikkens hygiejneforhold og opsætning af dispensere.”
Rikke Storgaard - tandlæge og ejer af Tandlægehuset Brande

In2dent.dk – den direkte vej til klinikkens
forbrugsvarer
I IN2DENT’s webshop kan du hurtigt finde de varer, I har brug for.
Sortimentet er stort, og priserne er lave. Lækre billeder, beskrivelser og små film guider dig på vej.

VI LEVERER
DAG-TIL-D
AG

Varerne bliver sendt fra DKI Logistics i Horsens. Her har vi et
dedikeret, temperaturstyret lagerområde og et specialbygget sterilt
lager – det er jeres garanti for varer af højeste hygiejnestandard.

”Bestilling af varer kan være en tidsrøver, men IN2DENT’s
webshop er meget brugervenlig. Jeg sparer tid, fordi
varerne er lette at finde ud fra de store billeder, og
favoritlister gør det nemt at genbestille. Shoppens små
videoer er med til at gøre produkterne håndgribelige.”
Betül Tamer – klinikassistent hos Tandlægerne Gl. Landevej i Herning

Byggesten til en bæredygtig klinik
IN2DENT vil gøre det nemt at styrke klinikkens bæredygtige profil.
Derfor har vi udbedt os producenternes egne erklæringer om deres
produktionsforhold, så vi kan tilbyde varer, der er produceret miljømæssigt og etisk forsvarligt.
Webshoppen viser, hvilke producenter vi har fået erklæringer fra,
så du kan navigere efter bæredygtighed, når du bestiller varer.
IN2DENT vil fastholde en tæt dialog med producenterne og arbejde
for, at I kan træffe flere og flere bæredygtige valg i klinikken.

Bliv kunde
Kontakt IN2DENT på telefon 7730 0008
eller skriv til kontakt@in2dent.dk og få
et login til webshoppen.

IN2DENT’s ejere er Birthe og Erik Mousten Rasmussen, der begge har
lang erfaring inden for økonomi, virksomhedsdrift, salg og logistik.
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