
ביחד נעשה את השינוי



מכירות1

ומשתנותקבועותהוצאות2

מזומניםותזריםאשראיהוצאות3

-מושפעהמרפאותשלהכלכליהמצב

“We can't solve problems 

by using the same kind of thinking we 

used when we created them.”



OPORTUNITY IS NOWHERE

OPORTUNITY IS NOW HERE

השינויאתנעשהביחד



מתקדמים לניהול המרפאותכלים טכנולוגיים •

סינרגיה העסקיתזירת מסחר ייחודיות ברפואת שיניים עם •

מבוסס עובדותשיתוף ידע ומחקר כלכלי •

הניהולי לצמיחה והתייעלותשותפות עם הצוות •

לטובת מרפאות החבריםידע המצטבר •

שיתופי פעולה בין מרפאותתמיכה ב•

עסקיות ובניית תקציב, ניהוליותתמיכה בהחלטות •

U D C
אחדבטלפון-שרות



?מי אנחנו

הכשיר במשך שנים רופאים ,רופא שיניים פרטי–ר רפי פישר "ד
,  ומנהלי מרפאות רבים בתחומי הניהול והשיווק באוניברסיטאות

.ספרי לימוד ומפגשים אישיים, בסדנאות מאמרים, בהרצאות

שימש במשך מספר שנים כמנהל כספים של רשת  -ח אמיר לן "רו
בעל משרד לראיית חשבון , מרפאות שיניים בקופת חולים מאוחדת

הספקים  , מכיר את התחום העסקי, עם אוריינטציה  דנטאלית
הדנטאליים ומפעיל את כל הכלים החדישים לניהול מרפאה יעיל  

.וכלכלי 

U D C



בכל עסק יש ארבע מחלקות

וייצורתפעול

כספים

אדםכח

שיווק
גםנכון

UDCבשרותי 



יצוריותפעול

ומוזלותשיתופיותלטכנולוגיותחשיפה•

אופרטיביותוהמלצותתפוקהדוחות•

זמינהייחודיתניהוליתטכנולוגיה•

עבודהנוהלישיתוף•

תפעול ערבות הדדית בין מרפאות•

תמיכה בשותפויות•

Uשירותי D C



שיווק

שרותי גרפיקה ופרסום•

בניית כלים שיווקיים•

כרטיס ביקור דיגיטאלי•

תמיכה טכנולוגית לשיווק•

חלק מקבוצה מוגדרת לשיווק לציבור•

קידום מרפאות•

הקטנת הוצאות פרסום•



חדשהכלכליתזירהיצירת•

כלכלן ,דיןעורך ,חשבוןכרואהיועצים•

ידעשיתוף•

הוצאותלהקטנתקנייהכחמקסום•

אנליטיתחשבונותהנהלתשרותי•

מועדפיםבתנאיםסליקה•

רבעונייםאנליטיםדוחות•

ומקצועיפיננסיייעוץ•

האשראיחברותביטוחים ומולתאומים•

הלוואות ושירותים פיננסים•

ציוד ושירותים, תפעול זירת המסחר בחומרים •

כספים



דנטאליאדםכוחהשמת בוהנחותזמינות•

חירוםמקריבעתייעוץ•

עבודהבדיניייעוץ•

דנטליתבאוריינטציהגישור•

שעותוהתאמתשכרתגמולמודל•

המרפאותלמנהליתקופתיתוסדנאותפגישות•

בינלאומייםוכנסיםקשרים•

מוביליםומאמריםבידעשיתוף•

כוח אדם



כלי ניהול מתקדמים לניהול העסקי 

תנאי ביטוח•

ניהול תקציב•

תזרים מזומנים•

תמחור מוצרים•

נקודות איזון•

תגמול שכר •

רופא/ רווח מטיפול •

עלויות אשראי והלוואות •

התחשבנות עם רופאים •



שותפים עסקיים

חוזים מסחריים-ליאור רוב עורך דין•

אנליזה כלכלית-עמוס עמירן•

דניאל לימור מומחה אקסל•

יסמין כהן כותבת תוכן•



חברים מנויים

הנחות  מלאות אצל  השותפים  העסקיים•

ייעוץ מקצועי•

י חודשייםמנודמיתשלוםבמותנההשרות

לפי כתב שירותUDCגישה לכל שירותי •

•One Stop Shopצרכי המרפאה  כל
בטלפון אחד

באתרUDCכל שרותי •

מידע כלכלי רחב•

מחשבוני מידע•

ייעוץ פיננסי •

תפעול ערבות הדדית•

דוחות פיננסים •



עמיתים

כחבריםלהצטרפותזכויותצבירת•

במחשבוניםחלקי שימוש•

החזרים חלקיים, השירות ללא תשלום

UDCשימוש מוגבל בשרותי •

שימוש במידע  באתר•

הנחות חלקיות על שירותים של השותפים העסקיים•

(החזרים יחסיים )חלק מקבוצת רכישה •



When it comes to the future, there are three kinds of people:

1 those who let it happen

2 those who make it happen

3 those who wonder what happened

and
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מעורבאותךרוציםאנו

מוכניםאתםהאם"-אישיתובנימה
?השינייםברפואתהצפוייםלשינויים

ולחולללהצטרףמוכניםאתםהאם
שותפינועםביחדהשינויאת

 ?העסקיים

להשיגנוכליותרמהרשנגדלככל
וחסכוןיותרטובותהטבות

זמןבפחותמשמעותי

".השינויאתנעשהביחד"-המסראתנוספיםלחבריםתעבירואנא



uniteddentalclinics@gmail.com 077-460-0-412

058-501-0-574udc.ytd.co.il

mailto:uniteddentalclinics@gmail.com
http://www.ytd.co.il/


?UDCמה זה 

כושר הקנייה שלהם מול הספקים המובילים, החברה נוסדה לספק שירותים מוזלים לחבריה תוך ניצול ומינוף השיתוף

?מה זה קבוצת רכישה

זאת קבוצת בעלי עניין שמשלבים את הכוח הכלכלי שלהם לקבלת הטבות והגדלת כושר ניהול ושיווק

?UDCלמה 

UDCתפעל להשגת ההטבות המרביות לחבריה בזכות המוניטין וניסיון מפעיליה

?האם מנהלי המרפאה שומרים על עצמאותם

מספקת נתונים להחלטה מבוססת עובדות ודואגת            , משמשת כגוף מייעץ, החברה אינה מתערבת בתפעול המרפאה

למקסום היעילות וההנחות תוך  שאיפה להשגת התנאים של המרפאות התאגידיות

F A Q



?תחסוך למרפאה בהוצאות UDCאיך אדע ש

ההטבות  וההנחות הן על . מנהלת משא ומתן עם השותפים העסקיים לקבלת הטבות והנחות לקבוצה

קיימת שקיפות. יתרון הסינרגיה מאפשר חסכון. שירותים שהמרפאה צורכת בכל מקרה

מלאה בהתקשרויות עם  החברה הספקים והסכם עם החברים  

?האם קיימת התחייבות מינימלית לרכישות ושימוש בשרותי ספקי חוץ

אין דרישות מינימום לקבלת שירותים אך האינטרס של הקבוצה והספקים הינה להגיע למקסימום שימוש על מנת                                

למקסם הנחות

?האם יש יתרון הצטרפות לכל סוגי המרפאות 

הגדלת כוח                            . קיים יתרון להצטרפות לכל סוגי המרפאות ממרפאות קטנות עד מרפאות פרטיות עם מספר שותפים

.הקנייה של החברים מאפשר גמישות גדולה יותר במשא ומתן



?האם יש הסכם ותנאים להצטרפות

לחברים מנויים קיים הסכם הצטרפות שמחייב מסירת ובדיקת פרטים עסקיים  

.וחתימה על הסכם שיתוף פעולה ושכר טרחה( שנשמרת הסודיות האישית)

.קיים הסכם שירות(. שנשמר הסודיות האישית)עמיתים מחויבים במסירת דוח רווח ופסד 

.שיתוף המידע הכלכלי חיוני לבניית תוכנית פעולה ובניית צפי רכישה מול הספקים

?מה קורה אם יש בעיות עם הספק

.לטפל בבירורים ובעיות UDCהסכם הצטרפות של הספקים כשותפים עסקיים מאפשר ל

?מה היתרון בהצטרפות אם יש לי כבר יחסים עסקיים עם הספק המומלץ

והחזרים נוספים בסוף השנה עם העמידה   UDCבהסכם עם הספקים הם מתחייבים לספק הנחה נוספת לחבר 

.היעדים וההשגה שלהם יפורסמו לחברים בצורה שוטפת. ביעדים שנקבעו



?UDCל ההצטרפותעלותמה

שמופיעיםכפיוההטבותההחזריםלכלזכאות.במרפאה" כסאות"בהתאם למספר ה, חודשייםמנוידמי-מנויחבר

.השירותבכתב

.הנחה חלקית וגישה מוגבלת לטכנולוגיה ומידע חינם, נהנה מחלק משרותי החברה-עמית

?מתוגמלתUDCאיך

.חבריםידיעל ,שמשולםמנוידמילפיהינו UDCתגמול

.ביעדיםועמידהברכישההיחסיחלקםפיעלההתחשבנותבתוםלחבריםיוחזרומהשותפיםוההחזריםההנחותכל

.פעילותהלכיסויUDCליועברברכישהשלהםמהרווחיםיחסיחלק,חברדמימשלמיםשאינםהעמיתים

.מהספקיםנוספותכספיותעמלותמקבלתלא UDCמקרהבכל

?האם חייבים להשתמש בכל הספקים

שימוש בספקים שנבחרו בקפידה על ידנו . אך נשמח לצרף ספקים מומלצים על ידי חברים להרחבת סל השירותים, לא

אנו ממליצים לבחון את שירותי השותפים העסקיים שלנו לתועלתך ותועלת החברים  . נותן לקבוצה כוח עסקי מוגבר

.האחרים



?מה סוג החיסכון הצפוי

,  שרותי בנקאות ואשראי, עורכי דין, יועצים עסקיים, מעבדות, ציוד משרדי, חומרים, חסכון על שרותי מנהל כספים

.שואפת לצרף UDCליווי עסקי הלוואות וכל שירות מנהלתי נוסף ש 

?האם אני רוכש ישירות מהספק

UDCדיווח ל. המרפאה  מחויבת בתשלום ישירות לספק. הקשר הישיר לספק השירותים נשאר כפי שהיה

הנחות נוספות עם עמידה בצפי הספקים והחזרה, מאפשר בקרה על שירותים



ביחד נעשה את השינוי


