Пазар

Kруна MС е пионер во приватната
стоматолошка дејност. Во текот на своето
дваесетгодишно работење успеа да го достигне
реалниот светски врв во практичната модерна
стоматологија. Потврда за тоа е Premium
партнерството со најголемата светска
здравствена осигурителна компанија International
SOS како и други меѓународни осигурителни
компании од областа на здравството: Allianz,
Vanbreda, Signa, GBG, TBS 24, кои ги подржуваат
пациентите од странските амбасади и
меѓународните организации.

Достигнувања

Kруна MС е најпрепознатливиот бренд во
стоматолошката дејност во Република

Македонија, синоним за долга традиција
наградена со огромен број на пациенти кои го
респектираат квалитетот. Веќе дваесет години
успешно се стреми кон зацртаните цели, преку
континуирано воведување на најмодерна
технологија, врвна едукација на специјалистички
кадри, користење на најсовремени светски
достигнувања, стручни обуки и списанија,
курсеви, посети на европски и светски конгреси,
потврден квалитет и грижа за пациентот да се
стои цврсто на врвот.

историјат

Стоматолошката ординација Круна МС е
основана во 1990 година во Скопје, а од 1994 е
сместена во ГТЦ, кула 2, кат 2. Сместена на
120м2, располага со три стоматолошки стола од
германскот производител Siemens- Sirona кои се
опремени со сите функции потребни за
личниот комфор и безбедност на пациентот,
како и непречено и професионално работење
на докторот. Ефектно дизајнираниот ентериер
создава деловна, дискретна и релаксирачка
атмосфера и сугерира дека посетата на
стоматолог не треба да претставува непријатно
искуство. Уште од создавањето во 1990 год,
Круна МС се смета за најиновативна во своето
поле на делување. Тимот од реномирани
доктори специјалисти имаат за цел да донесат
насмевка во животот на пациентите.
Иновативноста е присутна на секое ниво:
врвна технологија, најнови методи, бренд
производи, заботехничка лабoраторија. Грижата
за насмевката е дополнета од посебниот
третман што Круна МС го овозможува на сите
свои пациенти. Во пријатна атмосфера ги нуди
сите поволности за да можат пациентите да се
чуствуваат релаксирано: кабловска телевизија и
интернет, пријатна музика, пијалок по желба.
Ординацијата овозможува информирање за
сите видови стоматолошки услуги, сo
54

SUPERBRANDS

единствена цел да се сплоти иновативноста и
науката за да сe донесе прекрасна насмевка на
лицето на пациентот.

Производ

Ултра тенки порцелански ламинати
Ултра тенките порцелански ламинати нудат
естетика без болка, без стружење и без
анестезија. Тие се тенки порцелански лушпи кои
целосно ја менуваат бојата и обликот на забите
за само 48 часа и тоа само во две посети.
Безметални порцелански коронки и мостови
Коронките се користат за да го подобри
изгледот на природните заби доколку се тие
оштетени, скршени или со променета боја.
Мостовите се користат кога повеќе заби
недостасуваат. Со безметалните коронки и
мостови клиентите влегуваат во светот на
трајната убавина и успешен бизнис.
Титаниум импланти
Најголемата револуција во модерната
стоматологија, титаниум имплантите се
вградуваат во коската на двете вилици под
локална анестезија.
Естетски пломби
Естетските пломби се користат за да се
корегираат забите или да се пополнат
нерамнините. Тие се приспособуваат на
формата на забите и даваат природен изглед.
Белите пломби се токму тоа што треба за
перфектна насмевка.
Ласерско белење на заби
Ласерското белење на забите е одличен начин
да се добие прекрасна насмевка. Методот е брз,
ефикасен и безболен. Забите се осветлуваат до
8 нијанси, во зависност од моменталната
почетна нијанса. Целиот третман трае околу 1
час.
Дигитална рентгенологија
Дигиталната рентгенологија нуди јасни снимки
во најкраток можен рок. Со овој тип на

нивното здравје и го промовира модерниот
концепт за орално здравје. Надворешното
рекламирање успешно се користи за промоција
на услугите кои ги нуди Круна МС. Веб страната
нуди комплетна информација на пациентите за
услугите кои ги нуди ординацијата и им го
олеснува процесот на одлучување и избор на
потребната услуга.

Вредност на трговската марка

снимање, снимките може да се репродуцираат
безброј пати. Трансферот на сликите е по
интернет, ЦД, УСБ или RTG фолија.
Ортодонција
Насмевката е уметничко дело на ортодонот
достапна за сите генерации. Правилното
подредување се постигнува со мобилни и
фиксни протези или со најсовремените
безбојни алајнери со кои Круна MС е
единствена во Република Македонија.
Dental spa - anti-aging
Чувството за убавина се носи, но и се стекнува.
Освежувајќи го лицето со најновите третмани
кои се практикуваат во Kруна MС, сe
овозможува нова димензија на изгледoт на
клиентот по стоматолошкиот третман.

Неодамнешен развој

Мисијата на Круна МС е да им овозможи на
сите пациенти пријатно и реласкирачко
искуство целосно посветени на задачата да им
се обезбеди најдобар стандард на третманите и
лекувањето. Се нуди широка палета на општи и
естетски стоматолошки третмани заедно со
естетиката на лицето. Тимот од врвни
специјалисти се труди да оди во чекор со сите
нови третмани и техники и затоа изборот на
третмани постојано се шири, бидејќи постојано
расте и понудата на нови технологии и нови
третмани.
Внимателно се одбрани најефикасните

третмани кои ја нудат најдобрата можна
стоматолошка нега во комбинација со
медицината. Освежувајќи го лицето со
најновите третмани кои се практикуваат во
Kруна MС, сe овозможува нова димензија на
изгледот на пациентот по стоматолошки
третман. Единствена цел е да се понудат услуги
кои се адаптирани на потребите на секој
пациент пoсебно. Ординацијата е опремена со
најнова опрема и технологија, создавајќи
релаксирачка, смирувачка атмосфера која се
чувствува уште од моментот кога ќе се
пречекори прагот на ординацијата. Развојните
планови се насочени кон проширувањето на
ординацијата со нова операциона сала за oneday surgery и влез во кругот на Leading Dental
Practices of the World.

20 години Круна МС ги сплотува научното
истражување и најновата технологија за да
создаде прекрасна насмевка, уникатна како секој
пациент . Kруна MС, како тим, верува во
големото значење на професионалната
надградба преку посета на постедукативни и
тренинг курсеви. Се става акцент на
превентивната и ресторативната стоматологија.
Сo високо квалитетна нега и употреба на
материјали со најдобар квалитет во комбинација
со најновата технологија сe изработуваат
високо естетски протетски изработки. Достојни
сe да бидaт најиновативни во полето на
естетската стоматологија во Република
Македонија и пошироко. На секој пациент му се
овозможени посебно внимание и сèопфатен
преглед со цел да се дојде до крајниот резултат
- убава насмевка.

www.krunams.com.mk

Промоција

Како вистински супербренд, Kруна MС е лидер
на полето на стоматологијата во Македонија.
Успехот се должи секако на високиот квалитет
на услугите кои се нудат, но и на успешната
маркетинг стратегија која се спроведува речиси
секојдневно. Преку печатените ( Нова
Македонија, Фокус, Бебе Магазин, COSMO, Bar
Code, 24 часа здравје, Fashion Avenue) и
електронските медиуми ( Плус Инфо, Нова
Македонија) Kруна MС e присутна во речиси
сите домови, трудејќи се на уникатен јазик,
разбирлив за читателите, да ја подигне свеста за

Дали сте знаеле дека...

Круна МС
Kруна MС постои 20 години.
Premium партнер на International SOS – водечка
светска осигурителна компанија.
Сопственик е на првиот стоматолошки рентген
панорамикс кабинет во Република Македонија и
на првиот стоматолошки дигитален RTG кабинет.
Ултра тенките порцелански ламинати се нејзин
заштитен знак-единствени на овие простори.
Прва го претстави ласерското белење на забите
на пациентите во Република Македонија.
Единствена ординација во нашата држава која ја
нуди најновата светска терапија со безбојни
алајнери во ортодонтска терапија.
Прва ординација која направи спој меѓу
стоматологијата и anti-aging медицината.
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