INVITATION
INVITATION SALG & SERVICE I
SMÅDYRSPRAKSIS
Hundeejere i dag har høje forventninger til deres dyrlægeklinik.
De forventer service, omsorg og et højt fagligt niveau.
Og hundeejerne snakker sammen – også om deres oplevelser
med dyrlæger.

ER DU KLAR TIL DEN NYE GENERATION
AF HUNDEEJERE?
Boehringer Ingelheim indbyder til et spændende kursus i salg
og service, som vil ruste dig til at møde den nye generation af
hundeejere – og alle andre klienter i din praksis.

PÅ KURSET VIL DU BLANDT ANDET FÅ
SVAR PÅ FØLGENDE:
Har vi altid tid til service?
Koster service ekstra?
Hvem skal have den og hvem ikke?
Skal man smile til den sure hundeejer?
Hvad er forskellen på et ekstrasalg og god service?
Har medfølelse og service noget med hinanden at gøre?
Kan min service få kunderne til at anbefale mig til andre?
Dette kursus er for alle, der har klientkontakt, både dyrlæger,
veterinærsygeplejersker og klinikpersonale er velkomne.

OM UNDERVISEREN
Anette Baunhøj er en erfaren underviser i kommunikation,
salg og service inden for vidt forskellige brancher. Hun har
en baggrund som hoteldirektør, apoteksassistent og har
i de senest 10 år undervist i salg og service. Derudover er
hun en passioneret hundeejer og avler border collies.

TILMELDING
Tilmelding foregår på www.bivet.nu/dk.
Der er et begrænset antal pladser, først til mølle gælder.
Kurset er gratis.
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PROGRAM
09:00 – 09:20

Ankomst og registrering

09.20 – 09.30

Velkommen

09:30 – 10:15

Introduktion til dagen og af deltagerne

10:15 – 10:45

Boehringer Ingelheim har ordet

10:45 – 11:00

PAUSE

11:00 – 12:00

The Power Process
Kundehåndtering. Forventninger. Konfliktløsning.
Succeser. Ejerskab. Pris-shopperi. Den kompetente kunde.
Den krævende kunde. Det, der giver overskud.
Det, der trækker tænder ud. Afdækning af en
svær situation/kunde. Arbejdsglæde.

12:00 – 13:00

FROKOST

13:00 – 14:00

Facilitering & Foredrag
af al det, der kom frem under Power-processen

14:00 – 15:00

Salgstræning – op på gulvet
– svar på kundespørgsmål
Hvor lidt og hvor meget skal der til,
for at kunden oplever tryghed?
Hvordan SER vi vores kunder?
Og hvordan taler vi
”samme sprog” som ejeren.
EFTERMIDDAGSKAFFE

15:00 – 15:50

Hvad tager vi med os?
Hvordan kan jeg bruge det bedst?

15:50 – 16:00

Afrunding og tak for i dag

TID OG STED:
Alle kurser
starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00
6. marts 2018:
Evidensia Slotsbyen dyreklinik,
Jespervej 96, 3400 Hillerød
7. marts 2018:
Hotel Comwell Køge strand,
Strandvejen 111, 4600 Køge
13. marts 2018:
Hotel Comwell Hvide hus Aalborg,
Vesterbro 2, 9000 Aalborg
14. marts 2018:
Hotel Comwell Kolding,
Skovbrynet 1, 6000 Kolding
15. marts 2018:
Hotel Odeon Odense,
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

NEXGARD (afoxolaner) tyggetabletter til hund. MERIAL
NEXGARD SPECTRA (afoxolaner/milbemycinoxim) tyggetabletter til hund. MERIAL
Indikationer NexGard: Behandling af loppeinfestation hos hund i mindst 5 uger. Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatitis (FAD). Behandling af flåtinfestation
hos hund. En behandling dræber flåter i op til en måned. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof. NEXGARD SPECTRA
(afoxolaner/milbemycinoxim) tyggetabletter til hund. MERIAL
Indikationer NexGard Spectra: Behandling af loppe- og flåtinfestation hos hund hvor samtidig forebyggelse af tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis larver), angiostrongylose (reduktion af umodne
voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum) og/eller behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder er indiceret. Behandling af loppeinfestation (Ctenocephalides felis
og C.canis) hos hund i 5 uger. Behandling af flåtinfestation (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus og Rhipicephalus sanguineus) hos hund i 4 uger. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret
og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof. Behandling af infestationer med følgende voksne gastrointestinale nematoder: spolorm (Toxocara canis og Toxascaris leonina),
hageorm (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense og Ancylostoma ceylanicum) samt piskeorm (Trichuris vulpis). Forebyggelse af tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) med månedlig
behandling. Forebyggelse af angiostrongylose (ved reduktion af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylvasorum) med månedlig behandling. Drægtighed og diegivning:
Laboratoriestudier af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger eller nogen bivirkninger på reproduktionsevnen hos hanner og hunner. Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke fastslået
under drægtighed og diegivning eller hos avlshunde.Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Bivirkninger: I kliniske studier så man ingen alvorlige bivirkninger, som kunne tilskrives kombinationen af afoxolaner og milbemycinoxim. Bivirkninger såsom opkastninger, diarré, sløvhed,
manglende appetit og kløe blev set, men var ualmindelige. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og kortvarige. Advarsler: Behandling af hvalpe yngre end 8 uger og hunde, som vejer under
2 kg kun efter vurdering af fordele og ulemper. Alle hunde som er 8 måneder gamle eller ældre, som lever i områder med endemisk hjerteorm, bør testes for eksisterende infestation med hjerteorm,
før de behandles med præparatet til forebyggelse af hjerteorm.Ikke indiceret til udryddelse af mikrofilarier. Præparatet kan forårsage forstyrrelser i mave-tarmkanalen, hvis det indtages. Lopper og
flåter skal starte indtag af føde på værtsdyret for at blive eksponeret for afoxolaner; derfor kan risikoen for overførsel af vektorbårne lidelser ikke udelukkes. I tilfælde af selvindgivelse, især til børn,
skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. Vask hænder efter brug.Dosering: Til oral anvendelse. 1 tabl. à 9/2 mg til hund 2-3,5 kg. 1 tabl. à 19/4 mg til hund
>3,5-7,5 kg. 1 tabl. à 38/8 mg til hund >7,5-15 kg. 1 tabl. à 75/15 mg til hund >15-30 kg. 1 tabl. à 150/30 mg til hund >30-60 kg. Til hunde > 60 kg anvendes en passende kombination af
tyggetabletter. Den anbefalede dosis bør overholdes nøje for collier eller beslægtede racer. Behandlingsintervallet skal baseres på dyrlægens diagnose og på den lokale epidemiologiske status.
Præparatet kan anvendes som del af den sæsonmæssige behandling mod lopper og flåter. Efter behandling af infestationen med nematoder bør yderligere loppe- og flåtbehandling fortsættes med
et middel som kun virker mod lopper og flåter. Pakninger og priser: For hver styrke; æsker med 3 tyggetabl. Se aktuel dagspris på medicinpriser.dk Udl.: B. Pligtteksten er forkortet i forhold til det
af EMA godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.ema.europa.eu
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