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Av. Catalunya, 60 - 1º A
43530 Alcanar,Tarragona
Al costat parada de bus HIFE

Ampli horari, per tal 
de no alterar l’horari 
laborar.

Promocions mensuals 
exclusives.

Opcions de 
pagament directe o 
nançament per 
nòmina.

Descomptes 
preferents a tots els 
integrants de 
l'empresa i els seus 
familiars directes.

Sense cap cost extra 
per a l'empresa.

Avantatges

Augmenti 
el nivell de 
satisfacció 
dels seus 
empleats

Oferim plans dentals per a 

companyies, institucions i 

autònoms dissenyats per a 

satisfer les necessitats de 

totes les empreses.

La nostra exibilitat, qualitat 

i un ampli programa de 

descomptes són la millor 

opció per aportar als 

empleats i directius serveis 

odontològics de qualitat a 

les comarques del Montsià, 

el Baix Ebel Baix Ebre i el Baix 

Maestrat.

Convenis 
dentals 
amb 
empreses
Convenis o acords 
sense cost extra per 
a l'empresa.
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Augmenli
el nivell de
sdlisfdcció
dels seus
empled†s
Q Oferim plcms denldls per d

compdnyies, inslilucions i
dulònoms dissenydls per d
scrlisfer les necessildls de
'roles les empreses.

i un ampli programa de
descomp†es són Id millor
opció per dporldr dis
empledls i direclius serveis
odonlològics de qudlilcrl cr
les comdrques del Monlsiò.
el Boix Ebre i el Bdix
Mdes†rd†.

Avdnldlges
€ Sense cdp cosl ex†rd

per cr l'empresd.

O Descomples
( ' ¦| preferen†s d †o†s els

.-3.

La noslrd flexibilildl, qudli†d† -R ' fÍI10l`lçClmeh† pel'

inlegrdnls de
l'empresd i els seus
fdmilidrs direc†es.

Opcions de
pdgdmenl direcle o

nòmincr.

Promocions mensudls
_ exclusives.

Ampli hordri, per ldl
de no c|l†erdr l'hordri
ldborcrr.
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https://empresas.alcanardental.com

Convenis o acords sense cap cost extra per a 
l'empresa.

Per a empleats i familiars directes.

Examen bucodental gratuït per un odontòleg 
especialista.

Estudi radiològic complet: radiografia 
panoràmica i teleradiografia inclòs.

50% en ne50% en neteja dental i fluorització.

50% en blanqueig dental.

20% en eliminació de càries i empastaments.

20% en tractaments d'endodòncia.

10% a 15% descompte d'acord amb el 
tractament odontològic.

Assessorament i pla de tractament dental. 

Pressupost sense Pressupost sense cap compromís.

Possibilitat de finançament aportant la nòmina.

Quan la situació econòmica porta a 
posposar la cura de la boca, els acords i 
convenis dentals dels centres educatius 
amb Alcanar Clínica Dental indueixen a 
visitar al dentista amb la freqüència 
adient, amb la nalitat de gaudir d’una 
bona salut bucodental.

Beneficis 
del servei 
dental per a 
treballadors
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Quan la situació econòmica porta a
posposar la cura de la boca. els acords i
convenis denlals dels centres educalius
amb Alcanar Clínica Dental indueixen a
visitar al dentista amb la freqüència
adienl. amb la finalilal de gaudir d'una
bona salut bucodental.
I Convenis o acords sense cap cost extra per a

I'empresa.
I Per a empleats i familiars directes.
I Examen bucodental gratuït per un odontòleg

especialista.
I Estudi radiològic complet; radiografía

panoràmica i teleradiografia inclòs.
I 50% en neteja dental i fluorització.
I 50% en blanqueig dental.
I 20% en eliminació de càries i empastaments.
I 20% en tractaments d'endodòncia.
I 10% a 15% descompte d'acord amb el

tractament odontològic.
I Assessorament i pla de tractament dental.
I Pressu post sense cap compromís.
I Possibilitat de finançament aportant la nòmina.


