
rzędzi oraz profesjonalnej obsługi, ukie-
runkowanej przede wszystkim na dobro 
pacjenta, wizyta u specjalisty to nie tylko 
konieczność, ale przede wszystkim szansa 
na spełnienie marzeń. Determinację pod-
sycają efekty. Zasiadając na fotelu denty-
stycznym, jesteś świadom, iż wyjdziesz z 

gabinetu pewnym krokiem, z szerokim i 
promiennym uśmiechem na twarzy.

 Inwestycja w zabieg zwraca się od razu 
w postaci poprawy wyglądu, a tym samym 
- pewności siebie. Efekt pozostaje z Tobą 
na wiele lat - jeśli będziesz o niego dbał.

JAK UŚMIECH WPŁYWA  
NA RELACJE BIZNESOWE
Jeżeli zastanawiasz się, czy uśmiech ma 
znaczenie w kontaktach międzyludzkich, 
to odpowiadamy jednogłośnie - TAK. Mó-
wiąc, że jest to Twoja wizytówka na co 
dzień, nie ma ani grama przesady czy ko-
loryzowania.

 Pięknym uśmiechem przełamujesz 
bariery, wpływasz na pozytywny odbiór 
własnej osoby, budując nić porozumienia 
z rozmówcą. Jesteś po prostu szczery, a Ta 
cecha jest doceniana i owocuje oczekiwa-
nymi profitami. Uśmiech jest Twoją kon-
kurencyjną przewagą - sprawia, że inni 
postrzegają Cię jako osobę przyjazną i ot-
wartą.

Nie czekaj na lepszy moment, uśmiech-
nij się do sukcesu i realizuj swoje marze-
nia!. 

N
ie powinno być niespo-
dzianką, że nasza prezencja 
podczas spotkań bizneso-
wych oddziałuje na to, jak 
postrzega nas druga stro-

na. “Pierwsze wrażenie jest decydują-
ce” i choć nie jesteś może tego świadom 
- to właśnie ono, natychmiast wpływa 
na budowę zaufania i odczucia rozmów-
cy. Ogromną moc ma piękny, szczery 
uśmiech - to klucz do sukcesu i pozytyw-
nych relacji. Aby jednak taki uśmiech po-
siadać, trzeba o niego dbać.

SYSTEMATYCZNE WIZYTY  
U DENTYSTY, INWESTUJ W SIEBIE
O tym, że stomatologa odwiedzać na-
leży systematycznie, nie musimy 
przekonywać. W dobie innowacyjnych na-

Zamknij oczy i wykreuj wizerunek osoby, podążającej 
ścieżką kariery. Widzisz postać zdecydowaną i pewną 
siebie? A może wygra strach przed działaniem? Nie 
zwlekaj, bez wahania uśmiechnij się do sukcesu już dziś!

UŚMIECHNIJ SIĘ DO SUKCESU!
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Uśmiech może być 
Twoją konkurencyjną 

przewagą. Uśmiech 
sprawia, że ludzie czują 

się przy Tobie lepiej.”.

RICHARD BRANSON


