
Til uw 
evaluaties 
naar een 
hoger niveau

Onderscheid u met 
uw winkel
•  Maak indruk op cliënten door ze 

eenvoudig thuis hoortoestellen  
te laten proberen — 83% van  
de cliënten geeft aan dit 
belangrijk te vinden1

•  Geef cliënten een goed gevoel en 
stel ze gerust met de mogelijkheid 
hun bestaande hoortoestellen 
in de toekomst naar een hoger 
technologieniveau te kunnen 
upgraden met Flex:upgrade

•  Vergroot het vertrouwen van 
cliënten door ze een hulpmiddel te 
bieden waarmee ze op elk moment 
meteen feedback kunnen geven
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Laat cliënt- 
statistieken 
in uw voor-
deel werken 
Unitron voorziet u, naast de gegevens 
die u nodig hebt om optimaal 
geïnformeerd beslissingen te kunnen 
nemen, ook van de percepties van 
cliënten die u nodig hebt om te 
begrijpen hoe ze de prestaties van 
hun hoortoestel ervaren. Door deze 
cliëntstatistieken te combineren 
met Flex, beschikt u over alles wat 
u nodig hebt om aan de hand van 
bewijs relevantere gesprekken te 
voeren. Hierbij neemt u barrières 
weg, bouwt u aan vertrouwen en 
onderscheidt u zich met uw winkel. 

De 
gegevens 
als basis
Log It All verzamelt gegevens over 
de luisteromstandigheden van uw 
cliënten en geeft u een duidelijk 
beeld van waar ze hun hoortoestellen 
het hardst nodig hebben. 
Met behulp van deze informatie 
kunt u met uw cliënten zinvolle 
gesprekken over hun persoonlijke 
luisteromstandigheden aangaan. 

1. Bron: Unitron Consumer Segmentation Study,  
PMG Intelligence, 2013 Canada n=418. 

Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen met gehoorverlies. 
We werken nauw samen met hoorspecialisten om hooroplossingen 
te bieden die iemands leven op een positieve manier beïnvloeden. 
Omdat een goed gehoor belangrijk is.

© 2016 Unitron. All right reserved



Het vertrouwen 
om tot actie 
over te gaan

Wanneer u cliëntstatistieken toevoegt 
aan Flex, bereikt u een geheel nieuw 
niveau van betrokkenheid. Door 
het toevoegen van de gegevens 
die aantonen waar cliënten hun 
tijd doorbrengen en de inzichten 
die u helpen begrijpen hoe cliënten 
zich voelen, beschikt u namelijk 
over waardevolle informatie waarmee 
u het hoortoestel kunt personaliseren 
als nooit tevoren en zo de beleving 
van uw cliënt verbeteren.

De statistieken 
voor beter 
inzicht

Onze toonaangevende functie Cliënt 
Beoordelingen geeft u rechtstreeks 
inzicht in hoe cliënten de prestaties 
van hun hoortoestel ervaren, precies 
op het moment van de ervaring zelf. 
Deze functie vormt ook een uitstekende 
manier om cliënten bij hun evaluatie 
te betrekken, of ze nu aan het begin 
van hun traject staan of in een later 
stadium tegen problemen aanlopen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk 
van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

De vrijheid 
om uit te 
proberen

Zorg dat ze de uControl 2.0-
app hebben
Cliënten kunnen de functie Mijn Beoordelingen 
in de uControl™ 2.0-app gebruiken om aan te 
geven hoe ze de prestaties van hun hoortoestel 
ervaren tijdens hun Flex:trial-evaluatie. 

Cliëntstatistieken bevatten 
de gegevens uit Log It All en 
de persoonlijke ervaringen uit 
Cliënt Beoordelingen. Als u hier 
vervolgens Flex™ aan toevoegt, 
beschikt u over ongeëvenaarde 
inzichten waarmee u uw 
adviezen kunt verbeteren en 
uw cliënten intensiever bij de 
aanpassing kunt betrekken.

ONTDEK HET OP

Producten weergegeven op werkelijke grootte. Flex:trial is eveneens 
beschikbaar voor andere Stride™ AHO- en Moxi™-producten.

Dankzij Flex:trial™ kunt u cliënten 
eenvoudig thuis hoortoestellen 
laten uitproberen, in de 
luisteromgevingen die ze in hun 
dagelijks leven tegenkomen.


