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Juntos com você para construir 
cada vez mais sorrisos
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O QUE É CLEARCORRECT EXPERIENCE? 

COMO FUNCIONA? 

5 DEVERES DO DENTISTA 

CLEAR SE COMPROMETE! 

CALCULADORA 

DICAS DA CLEAR! 

DEPOIMENTOS 

EU QUERO! COMO FAZER?
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o que é 

como surgiu?

qual a data?

onde ocorre?

ClearCorrect Experience é uma ação de vendas 
realizada entre a clínica e a nossa marca de 
alinhadores. A partir de um compromisso 
mútuo, sua missão é transformar sorrisos de 
forma simples, transparente e amigável.

Após nossos protagonistas experientes elaborarem 
ações com diversos temas, surgiu a ideia de promover 
um dia dedicado à venda de alinhadores ClearCorrect. 
Assim, nasceu nosso programa Experience, um dia 
pensado 100% no encantamento do seu paciente. 

NA SUA CLÍNICA

QUANDO VOCÊ 
ESCOLHER

“Onde tem pessoas sorrindo, há um protagonista por trás.”
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como funciona?

A ação é organizada por um consultor ClearCorrect, juntamente 
com o responsável administrativo da clínica. A partir de um 
alinhamento prévio sobre a clínica e seus perfis de pacientes, 
oferecemos o ClearCorrect Experience como uma poderosa 
ferramenta de vendas. 

6 em cada 
10 pacientes 

fecham o caso 
no dia do 

evento!

Clear se compromete
Oferecer o Coffee Break para o dia da ação;

Enviar todo material decorativo e auxiliar na 
montagem do evento;

Disponibilizar uma ajuda de custo de
R$ 500,00* para a contratação de um serviço 
de escaneamento.

Auxiliar a clínica em todas as etapas, 
antes, durante e após o evento, através do 
representante ClearCorrect devidamente 
treinado para este suporte.

*Ou conforme a negociação com o seu consultor
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5
deveres dos     

protagonistas
Informar ao sEu ConsuLTor LoCaL quE 
dEsEja fazEr o EvEnTo Com 30 dIas dE 
anTECEdênCIa
POR QUE 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA?
Para agendar fornecedores, planejar toda operação 
da clínica, treinar funcionários e recrutar pacientes.

GaranTIr pELo mEnos 10 paCIEnTEs 
Com IndICação para aLInhadorEs 
orTodônTICos no dIa da ação
Para que o seu evento seja um sucesso, 
precisamos do comparecimento de no 
mínimo 10 pacientes havendo uma 
possibilidade de conversão de 60%. 
Garantindo uma maior rentabilidade 
para o seu negócio.

rEaLIzar o ChECk LIsT pré-EvEnTo
•	 Confirmação dos pacientes
•	 Viabilização do scanner
•	 Alinhamento dos itens de coffee break 
•	 Alinhamento dos itens de decoração
•	 Definição do fluxo do paciente
•	 Definição do script de encantamento 

juntamente com o seu consultor 
ClearCorrect.

submETEr os Casos aTé uma sEmana
após a rEaLIzação do EvEnTo
Para que possamos prestar nosso
melhor serviço de consultoria,
precisamos receber o número dos
casos submetidos, assim podemos te
auxiliar em todo o processo de controle
de qualidade dos setups provenientes
dessa ação de vendas. juntamente com o 
seu consultor ClearCorrect.

sEparar a basE dE paCIEnTEs Com pErfIL 
para o dIa da ação
•	 Pacientes que não desejam mais seguir com 

tratamento de bráquete.
•	 Pacientes com indicação de tratamento 

ortodôntico.
•	 Pacientes buscando um tratamento estético.

1 2 3 4 5
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já pensou em ter 
um scanner de alta 
tecnologia  para o 
seu evento? parcelas

modalidade rental

sem juros

straumann virtuo vivoTm   

R$2.350
virtuo vivo™ portátil
Um fluxo de trabalho digital integrado completo: 
da digitalização à fabricação. A digitalização 
precisa e sem pó, em cores reais, é apenas o 
começo da sua jornada digital. Com o Virtuo 
Vivo™ você tem acesso a um ecossistema digital 
completo.

36x licença por 3 anos

6

Conexão direta com a 
ClearCorrect.

Resultado digital em 
tempo real.

Design focado no 
paciente 

A tecnologia é nossa.
O protagonismo é seu.
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Considerando um 
evento com 10 
pacientes e uma taxa 
de conversão de 60%, o 
seu faturamento pode 
ser de r$ 50.000,00 por 
dia de evento! 

Faça agora uma simulação

https://www.mapple.com.br/clear-calculadora.xlsb
https://www.mapple.com.br/clear-calculadora.xlsb


8

di
ca

s
como organizar 

seu evento

Comece selecionando
a sua base de pacientes

quantos 
horários 
disponibilizar?
A agenda com os pacientes deve 
ser feita com intervalo de tempo 
entre 1 hora e 1h30 minutos, 
para que haja espaço para 
escaneamento e encantamento 
de cada paciente.

Pacientes que usam bráquetes e que estão 
dispostos à fazer um upgrade no tratamento.

Pacientes que já passaram por avaliação para 
tratamento com alinhador, mas ainda não 
conseguiram iniciar o tratamento.

Pacientes com indicações de preparo pré 
implante ou que necessitam de algum tipo de 
alinhamento dentário.

Prepare uma comunicação adequada 
para conversar com cada perfil de cliente, 
ressaltando os benefícios do tratamento com 
os alinhadores ClearCorrect e as vantagens 
que o paciente irá receber fechando o caso no 
dia do evento.
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divulgue o evento também em suas 
mídias para captar novos pacientes!

di
ca

s

Atenção: Não divulgue preços nas redes sociais e não 
aconselhamos utilizar termos exclusivos para o dia do 
evento, pois o CRO não permite e há riscos de autuação.

Utilize seus contatos no 
WhatsApp para divulgar 

o evento, utilizando 
imagens, vídeos e textos 

convidativos.

Faça conteúdo
para seus Stories: grave 

vídeos convidando 
pacientes, respondendo 

dúvidas, fazendo 
enquetes e sendo 

interativo.

Compartilhe o seu 
conteúdo em suas 

redes sociais, marcando 
@clearcorrect.pro e 

reforce sua capacitação 
e domínio da técnica 

com alinhadores.

Faça parcerias
para divulgação,

utilize influenciadores
locais e patrocine

as publicações.

Utilize a base de posts do 
mídia center para reforçar 

suas redes sociais
marketing.clearcorrect.com.br

Confirme os horários
com cada paciente 2 dias 

antes do evento. Comunique 
que as vagas são limitadas, 
para melhor organização

da agenda.

Ofereça recompensas 
para indicações de 

pacientes com perfil para 
alinhadores

http://marketing.clearcorrect.com.br
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“Tratamento mais rápido 
e estético, agora com 
condições especiais”

e aumente as chances 
de fechar seus casos 

ClearCorrect

Feche um compromisso 
financeiro com o seu cliente 
no dia do evento, como um 

valor de entrada por exemplo

“Feche seu caso hoje e 
receba um clareamento 

dental gratuito!”

“Participe do ClearExperience 
e receba o seu escaneamento 

dental gratuito”Ofereça facilidades de 
pagamento (exemplo: entrada + 
parcelamento ou desconto para 
fechamento no dia do evento).

Os pacientes que prometerem 
retorno após o evento, envie 
mensagens, faça ligações e se 

disponha a tirar dúvidas e reafirme 
a importância do tratamento.

encante
seu paciente

10
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“Eu, dra Vivian Koeler, junto com meu esposo, dr Felipe 
Koeler, realizamos em nosso consultório da Tijuca, o 

ClearCorrect Experience. Foi um evento formidável e que 
ultrapassou as nossas expectativas. O empenho, a simpatia 

e a competência da equipe ClearCorrect torna o evento 
inesquecível tanto para o paciente quanto para o dentista!!! 

Recomendamos muito.”’

Dra. Vivian Koeler
CRO-RJ 36296

“O evento ClearCorrect Experience trouxe muitos benefícios 
para mim e para o Instituto Bicalho Odontologia. Além 
de ser um grande estímulo para divulgar  a marca da 
nossa clínica, também apresenta um grande diferencial no 
atendimento ao paciente. 
Apresenta-se como um evento de muita seriedade e festivo 
ao mesmo tempo, alinhando qualidade e tecnologia na vida 
dos nossos pacientes que saem do ClearCorrect Experience 
encantados! A grande maioria dos pacientes definem 
por realizar o seu tratamento com os alinhadores da 
ClearCorrect. 
Em dois eventos aqui no Instituto Bicalho, fechamos 
contrato de tratamentos com dezenas de pacientes, 
estimulando ainda mais as nossas vendas.”

Dra Roberta Carneiro
CRO 34820

alguns casos
de sucesso
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“Fiz o Clear Experience em uma quarta feira, no mês de 
setembro/ 2021 e foi um sucesso!  Foi meu primeiro evento 
de alinhadores, fiquei um pouco apreensiva se daria certo e 
no dia deu tudo certo, foi ótimo. Apenas uma paciente não 

fechou o tratamento, todos os outros agendados foram e 
iniciaram o tratamento comigo. O evento é bem gostoso, 

descontraído, tive todo o suporte da consultora ClearCorrect.  
A presença da radiologia com os escaneamentos na 

hora,  faz a diferença! Os pacientes saem encantados! 
O escaneamento intra-oral deixa tudo mais visível e 

imaginável para o paciente, tornando a negociação mais 
fácil.  Fiz bastante divulgação em Instagram e WhatsApp, 

que é muito válido também. E foi isso, adorei, valeu muito a 
pena, pretendo fazer mais vezes.”

Dra Daniela Teixeira
CRO 113589

“No meu caso, foi uma excelente OPORTUNIDADE de 
reativar/esquentar meus LEADS quentes... Essas pessoas 
receberam com GRATIDÃO os benefícios oferecidos pela 
ClearCorrect (brindes, material de marketing etc), pois  
realmente tinham interesse no tratamento com a Clear. 
Com a colaboração da Clear em tudo…. foi muito simples...  
Tomei a decisão e tornei claros os objetivos. A META foi 
alcançada e todos se beneficiaram. Principalmente eu, como 
Ortodontista, descobri mais uma ferramenta de REATIVAR 
meus potenciais clientes. Agradecida pela oportunidade. Já 
planejando o próximo”

Maria Theresa Portilho
CRO SP 53765

alguns casos
de sucesso
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eu quero!
como faço?

para agendar seu 
ClearExperience, 
você deve:

SEJA PROTAGONISTA
COM A CLEARCORRECT

13

1. Entrar em contato com o seu 
consultor ClearCorrect.

2. Caso não seja cliente acesse:
clearcorrect.com.br/representantes

3.  E comece agora mesmo a 
organização do seu ClearCorrect 
Experience!

https://clearcorrect.com.br/representantes/
http://clearcorrect.com.br/representantes%0D


ser parceiro clearcorrect  

é ser protagonista  

da sua história.


