Khuyến Mãi “Siêu Khủng” Tháng 6,
Khuấy Động Mùa Hè cùng ViDental
24/07/2022
Tháng 6 với những ngày lễ, kỷ niệm ý nghĩa như Quốc tế
Thiếu nhi 1/6 , ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và cũng là
tháng bắt đầu của mùa hè, của những kỳ nghỉ tuyệt vời bên
gia đình, bạn bè và người thương. Hòa nhịp với không khí
rộn ràng, vui tươi đó, Viện nha khoa ViDental tưng bừng
mang đến tất cả khách hàng chương trình khuyến mãi các
dịch vụ về nha khoa hấp dẫn CHƯA TỪNG CÓ từ trước đến
nay.
Chương trình khuyến mãi Tháng 6 ViDental dành tặng đến quý
khách hàng bao gồm:
♦ CTKM cho cơ sở Hà Nội:
Ưu đãi thăm khám chung: TẶNG gói thăm khám MIỄN
PHÍ tổng quát cùng chuyên gia. Trong đó bao gồm các dịch vụ:
→ Thăm khám chuyên sâu
→ Lấy cao răng
→ Chụp film

→ Đánh bóng răng
Ưu đãi chi tiết từng dịch vụ:
→ Bọc răng sứ: Ưu đãi lên tới 30% cho các dòng Inlay/Onlay,
Cercon HT, Veneer
→ Niềng răng: TẶNG NGAY 8 TRIỆU ĐỒNG cho tất cả các
bạn học sinh, sinh viên khi niềng các dòng mắc cài kim loại
thường, kim loại tự buộc và mắc cài sứ thường. Đồng thời tặng
ngay máy tăm nước cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ
chỉnh nha tại ViDental.
→ Trồng răng trọn gói: Ưu đãi tới 30%, giá giảm chỉ còn từ 10 –
40 triệu đồng.CTKM cho cơ sở TPHCM:

♦ CTKM cho cơ sở TPHCM:

Ưu đãi thăm khám chung: TẶNG gói thăm khám MIỄN
PHÍ tổng quát cùng chuyên gia, bao gồm các dịch vụ:
→ Thăm khám chuyên sâu
→ Lấy cao răng
→ Chụp film
→ Đánh bóng răng
Ưu đãi chi tiết từng dịch vụ:
♦ Bọc răng sứ:
→ Răng toàn sứ Emax: Giảm 54%, giá từ 2.990.000đ xuống chỉ
còn 1.400.000đ
→ Răng toàn sứ Zirconia: Giảm 25%, giá từ 3.990.000đ xuống
chỉ còn 3.000.000đ
→ Răng toàn sứ Cercon HT: Giảm 25%, giá từ 6.990.000đ xuống
chỉ còn 5.300.000đ
♦ Niềng răng:
→ Mắc cài kim loại: Ưu đãi tới 25%, giá từ 32.000.000đ xuống
chỉ còn 24.000.000đ
→ Mắc cài sứ: Ưu đãi tới 25%, giá từ 45.000.000đ xuống chỉ
còn 33.750.000đ

→ Invisalign: Ưu đãi tới 25%, giá từ 110.000.000đ xuống chỉ
còn 82.500.000đ
♦ Trồng răng:
→ Trụ Implant Hàn: Giảm 25%, giá từ 4.990.000đ xuống chỉ
còn 3.990.000đ
→ Trụ Abument Hàn: Giảm 25%, giá từ 9.200.000đ xuống chỉ
còn 6.900.000đ
♦ Tẩy trắng răng, nhổ răng khôn và nhiều dịch vụ khác đồng
loạt giảm 25%, ưu đãi lên tới gần 1 triệu đồng.
Đặc biệt:
→ Với dịch vụ bọc răng sứ, niềng răng, Vidental hỗ trợ khách
hàng trả góp lãi suất 0%.
→ Tặng ngay 500.000đ tiền mặt khi thanh toán 30% và tặng
ngay 2.000.000đ khi thanh toán 50% đối với dịch vụ niềng răng.
→ Vidental đáp ứng đa dạng hình thức thanh toán: Tiền mặt,
Chuyển khoản, Thẻ tín dụng.
♥ Thời gian áp dụng chương trình: Từ 1/6 – hết 30/6/2022.
♥ Đối tượng khách hàng áp dụng: Tất cả các khách hàng đến
thăm khám và điều trị tại các cơ sở của ViDental trên khắp cả
nước.

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đa dạng đang được áp
dụng tại ViDental đều nhằm mang tới khách hàng cơ hội trải
nghiệm dịch vụ nha khoa tốt nhất với giá thành ưu đãi hàng đầu
thị trường. Đồng thời giúp khách hàng có góc nhìn khách quan,
toàn diện và yên tâm hơn về quy trình thăm khám cũng như
phong cách làm việc chuyên nghiệp, chu đáo tại Viện Nha Khoa
ViDental.
Đặc biệt, chương trình ưu đãi chỉ diễn ra TRONG THÁNG 6 với
mức giảm “cực sâu”, vì vậy khách hàng đang quan tâm tới bất cứ
dịch vụ nha khoa nào tại ViDental, hãy nhanh tay liên hệ tới
hotline 0987.933.309 để được tư vấn nhanh chóng và tận tình
nhất.
Bùng nổ ưu đãi, khuyến mãi liền tay chỉ có tại ViDental. Liên
hệ ngay nhé!
>>> Các hoạt động, sự kiện nổi bật của Viện Nha khoa
ViDental:
https://startup.vnexpress.net/startup-viet-2020/thongtin/videntalkid-trung-tam-nieng-rang-chinh-nha-tre-em3003.html
https://viennhakhoa.org/che-tac-rang-su-vidental-2344.html
https://tapchinhakhoa.net/nha-khoa-vidental-care-su-luachon-hang-dau-trong-dieu-tri-benh-rang-mieng-1777.html
https://vidental.vn/nghien-cuu-phat-trien-dich-vu-han-tramrang-4911.html
https://vidental.vn/nieng-rang-invisalign-tai-vidental-

5742.html
https://startup.vnexpress.net/startup-viet-2020/thongtin/trung-tam-boc-rang-dan-rang-su-tham-my-vidental-clinic2999.html
https://vidental.vn/vidental-hop-tac-voi-bacsinhakhoa-orgphat-trien-doi-ngu-nhan-luc-chat-luong-cao-5150.html
https://vienniengrangvidental.com/don-vi-kham-dieu-tribenh-rang-mieng-hang-dau-hien-nay-vidental-care-1069.html
https://hoinhakhoa.com/vidental-clinic-trung-tam-boc-rangdan-rang-su-tham-my-5172.html
https://videntalcare.com/cong-nghe-khien-rang-tu-moc-laividental-2092.html

