
Programa de salut
bucodental per a 
col·lectius.



Qui som.

A Instituts Odontològics som part del teu benestar.

Sabem com n'és d'important per a tu tenir cura de tu mateix/a i 
de la teva salut. Tenir el control del teu benestar és gratificant.

Per això, des del 1988 t'acompanyem: perquè sentis que la salut
de la teva boca ja no és una preocupació sinó una part important
del teu benestar general, que et permet aconseguir grans coses 
a la teva vida.

Estem amb tu a totes les etapes de la cura integral de la teva
boca: prevenció, revisió, tractament, control i seguiment. A les 
nostres 33 clíniques comptem amb excel·lents odontòlegs
especialistes, amb tecnologia avançada, un ambient molt
confortable i amb explicacions clares centrades en la cura activa 
de la teva boca.

Perquè quan estàs bé somrius,

des del teu benestar total.

Quan
estàs bé,
somrius



¿Quins són els pilars que ens permeten aconseguir-ho?

• Experiència – més de 30 anys al sector avalen la nostra història

• Consolidació – millora contínua i expansió territorial

• Confiança – pacients de llarga trajectòria, compromís y competència

Confiança IO

Ajudem els nostres pacients a tenir una bona salut bucodental 
fent un seguiment i tractament integral amb un equip mèdic

excel·lent i l'última tecnologia.

ConsolidacióExperiència

Proposta de valor.



On trobar-nos.

Comptem amb una àmplia xarxa de centres 
mèdics dentals a Espanya i ens trobem en ple 
procés d'expansió territorial, amb el propòsit
d'apropar-nos i oferir els nostres tractaments i 
experiència en salut bucodental a cada cop més
persones.

Actualment tenim presència a Catalunya 
(Barcelona, Girona i Tarragona), Madrid, Castelló, 
València i Saragossa, amb un total de 33 clíniques 
en ple rendiment.



Experiència amb col·lectius.

A IO comptem amb el primer programa
social de prevenció de salut bucodental
gratuït per a associacions, empreses,
col·lectius i entitats, amb prestacions
gratuïtes i condicions exclusives per a les
persones que les formen, sense cap cost ni
permanència i amb condicions especials
de finançament sense interessos.

Més de 2000 entitats ens han confiat la
salut bucodental dels seus col·laboradors i
s'han beneficiat de les condicions
exclusives d’io salut bucodental.

https://ioa.es/ca/empreses-i-entitats/


Com treballem.

PRIMER CONTACTE
Conversa amb l'entitat per valorar la potencial 
col·laboració

FORMALITZACIÓ DE L’ACORD
Signatura per ambdues parts d’un document que 
reculli totes les característiques de la col·laboració

PLA D’ACCIONS
Calendarització de comunicacions i definició de 
requeriments del material a proporcionar per IO

COMPROVANTS
L’entitat proporciona a IO comprovants que 
confirmen la difusió de les comunicacions

RESULTATS
Si l’entitat ho requereix, IO comparteix les xifres de 
primeres visites derivades de la col·laboració



Pla de tractament
integral

Diagnòstic

Estudi radiogràfic

Avantatges per a tu i el teu col·lectiu.

Transmissió de 
compromís amb 

ells

Increment de la 
seva motivació i 

satisfacció

Augment de la 
seva autoestima

Millora de la teva
imatge

corporativa

Valor diferencial 
davant d’altres
entitats del teu

sector

Què inclou la primera revisió
gratuïta d’IO?



Quins formats treballem?



Banner.



Animació TV.



E-mailing exclusiu.



Newsletter.



WhatsApp Business.



Flyer i Expositor.



Cartel A4 i A3.



XXSS.

story/post

1080x1080px

750x1334px



Altres suports físics.



Contingut.



Àudio.

Exemple d’àudio-consell sobre salut
bucodental. Descarrega’l aquí.

https://ioaonline.sharepoint.com/:u:/s/InstitusOdontologics-Portalcomunicacion/EcIps7oVOpxCsnNwaBRCNfwBIgdPoKeKcBbL_enJtz7U5A?e=m3Xtbg


Xerrades / presentacions / dinàmiques.



Ja has vist tots els formats que treballem.
Quins s’ajusten més al teu col·lectiu? 

Si tens alguna necessitat especial, pots comentar-nos-la enviant un 
correu a datos.mkt@ioa.es

Sol·licitud de materials.

mailto:datos.mkt@ioa.es


Gràcies.


