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A megújulás éve.
Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program.

Az első üzleti év kezdete

Összefogás eredménye – tőzsdei bevezetés
kedvezményes részvényjegyzés – csak partnereknek

150 000 páciens / év

KÖVETKEZŐ ÉVEI
A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS

2017 210 000 páciens / év



MIT KELL TENNÜNK A CÉL 
ELÉRÉSÉHEZ?

Átfogó piac- és közvéleménykutatás - globális unicum – hungaricum

Működési sztenderd kialakítása a rendelő/fogászati turizmus/páciens tengelyen

szakmai, fogászati turizmushoz kapcsolódó alternatív tanmenet 
pénzügyi struktúrát tekintve
betegirányítási/ beteg probléma, 
garanciakezelési sztenderdek kialakítása
jogi – általános európai és küldőországra szűkített - sztenderdek kialakítása
általános adminisztratív

Következő lépések
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Következő lépések

Akkreditációs struktúra kialakítása, az EMKI-vel együttműködve

A fentiekre alapozott garanciarendszer kialakítása

Betegközvetítői jutalékszintek csökkentése – piacszervezés elindítása 

Értékesítési stratégia kialakítása, értékesítési elemek megteremtése, a
a felszabaduló pénztömeg hatékonyabb felhasználása

Közös marketingalapra helyezett, marketing- és kommunikációs stratégia 
megvalósítása, eszközeinek használata, működtetése

rendelőt, üzemeltető gazdasági személyt tekintve, illetve  
közreműködő természetes személyeket tekintve
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Következő lépések

Betegirányítási rendszer működtetése, eredményeinek újrafelhasználása 
piacszerzés és szolgáltatás fejlesztés céljából

Pénzügyi háttérrendszer működtetése – piaci szereplők működési 
biztonságának megteremtése – adóssághurok megszüntetése,
közösségi költségoptimalizálás

Együttműködés, szinergiák keresése 
(Új Széchenyi Terv, stb. )

Felszabaduló és termelődő anyagi erőforrások egy részének fejlesztésre 
fordítása (technológia-, tudás-, piacfejlesztés)

Perspektíva a jövő szakembereinek
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MI TEHÁT 
A KÖVETKEZŐ 
KONKRÉT LÉPÉS?



RENDELŐK FELMÉRÉSE

Rendelő méretek – fejlesztési rétegek

Tesztfázis

Rétegeken belül – modulok megállapítása

Kiválasztott elemekből a személyre szabott 
működési konstrukció elemzése



FOGTECHNIKÁK FELMÉRÉSE

munkacsoport létrehozása

területi bázis leszűkítése

kapacitás bázis egyeztetése

pénzügyi struktúra egyeztetése – adósság feldolgozás

fogtechnikai klaszterek indukálása

képzésszervezés

működés tervezése



munkacsoport létrehozása

termékkör egyeztetése

fejlesztési programok egyeztetése

pénzügyi struktúra egyeztetése – adósság feldolgozás

működési modell kidolgozása

KERESKEDŐI OLDALLAL 
EGYEZTETÉS



Első ütem: 2011 május 31.

2012 április 30.

2013 március 31.

2014 február 28.

Második ütem:

Harmadik ütem:

Negyedik ütem:

Jelentkezési határidő



Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia

Köszönöm a figyelmet!


