Trung Tâm Bọc Răng, Dán Răng Sứ
Thẩm Mỹ - ViDental Clinic
ViDental Clinic là trung tâm chuyên về các dịch vụ bọc răng, dán răng sứ thẩm
mỹ, tiên phong trong lĩnh vực áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm mang lại nụ cười
hoàn hảo cho cộng đồng người Việt. Không chỉ đóng vai trò là một đơn vị chăm
sóc sức khỏe răng miệng dành cho mọi đối tượng, ViDental Clinic còn là phòng
khám nha khoa cập nhật những xu hướng bọc răng, dán răng sứ thịnh hành nhất,
đáp ứng nhu cầu làm đẹp và những tiêu chuẩn khắt khe của người dân hiện đại.

Tầm nhìn
Được xây dựng và phát triển sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia nha
khoa và làm đẹp, ViDental Clinic luôn lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn
của người Việt trong việc cải thiện ngoại hình, nắm bắt những cơ hội mới nhờ hàm
răng trắng đẹp, chắc khỏe.
Sự phát triển của xã hội hiện đại cũng như xu hướng hội nhập từ quốc tế khiến
cho nhu cầu làm đẹp tại Việt Nam ngày một tăng cao. Bọc răng, dán răng sứ
thẩm mỹ cũng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dân.
Đây cũng chính là động lực mạnh mẽ để các chuyên gia tại ViDental Clinic ngày
đêm nghiên cứu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu hàng đầu của trung
tâm chính là trở thành LỰA CHỌN SỐ 1 của cộng đồng Việt trong nha khoa thẩm
mỹ, mang lại nụ cười rạng rỡ, khỏe mạnh cho 80% người dân.

Sứ mệnh
Với đội ngũ giàu tâm huyết và có bề dày kinh nghiệm, ViDental Clinic kỳ vọng sẽ
trở thành đơn vị bọc răng, dán răng sứ thẩm mỹ uy tín top đầu tại Việt Nam. Đội
ngũ chuyên môn luôn mong muốn làm giàu kiến thức làm đẹp nha khoa của

người dân, từ đó nâng cao nhận thức về các dịch vụ bọc răng, dán răng sứ nói
riêng và nha khoa thẩm mỹ nói chung.
Với phương châm làm việc CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM, ViDental Clinic chú trọng
tới hiệu quả và mức độ hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ tại trung
tâm, lắng nghe những chia sẻ và góp ý để được đồng hành cùng người Việt trên
chặng đường tương lai.

Chức năng – Nhiệm vụ
ViDental Clinic có vai trò hỗ trợ người Việt thăm khám, tư vấn giải pháp, thực hiện
bọc răng, dán răng sứ và chăm sóc sức khỏe răng miệng sau khi sử dụng dịch vụ.
Ngoài ra, trung tâm còn có nhiệm vụ nghiên cứu, chế tác và áp dụng công nghệ
hiện đại vào giải pháp bọc răng sứ, dán răng sứ, giúp khách hàng được tiếp cận
và trải nghiệm với công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất trên thế giới.
Đồng thời, ViDental Clinic cũng là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị nha khoa trên
cả nước, lựa chọn đồng hành trong các quá trình chuyển giao công nghệ, nghiên
cứu ý tưởng và phát triển các dịch vụ bọc răng, dán răng sứ phù hợp với thị hiếu
của người Việt. Trung tâm không ngừng hoàn thiện quy trình, khắc phục những
điểm hạn chế để mang lại sự hài lòng cho mỗi khách hàng ghé thăm.
Hiện tại, Trung tâm bọc răng, dán răng sứ thẩm mỹ ViDental Clinic cung cấp các
dịch vụ sau:
● Thăm khám và tư vấn sức khỏe răng miệng bằng trực quan.
● Hỗ trợ điều trị các bệnh lý về răng miệng trước khi bọc và dán răng sứ.
● Trực tiếp thực hiện các kỹ thuật bọc răng, dán răng như mài cùi răng, lấy
dấu hàm, gắn răng tạm, gắn răng sứ.
● Chăm sóc sức khỏe răng miệng sau khi thực hiện dịch vụ.
● Tư vấn chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, phù hợp với độ tuổi và tình trạng
răng.

Cam kết của ViDental Clinic
Đóng vai trò là đơn vị nha khoa thẩm mỹ chuyên dành cho khách hàng có nhu cầu
bọc răng và dán răng sứ, ViDental Clinic tự tin vào nguồn lực nhân sự, cơ sở vật
chất cũng như chất lượng dịch vụ để mang lại cho người Việt lựa chọn lý tưởng
nhất trong làm đẹp. Cụ thể:
● Đội ngũ chuyên gia nha khoa, bác sĩ và trợ lý có bằng cấp, chuyên môn uy
tín, được đào tạo tại các đơn vị y khoa hàng đầu cả nước.

● 100% dịch vụ bọc răng sứ, dán răng sứ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ
hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa.
● Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện nghi, an toàn vệ sinh tuyệt đối.
● Quy trình thăm khám, tư vấn và sử dụng dịch vụ được định hướng rõ ràng,
trao đổi trực tiếp với khách hàng, cập nhật kết quả theo giai đoạn.
● Trung thực tuyệt đối trong mọi thông tin tư vấn và điều trị.
● Đội ngũ chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng đồng hành xuyên suốt
quá trình trước – trong và sau khi sử dụng dịch vụ, sẵn sàng hỗ trợ 24/7
● Có hợp đồng sử dụng dịch vụ bọc răng, dán răng sứ thẩm mỹ bằng văn
bản, cam kết hiệu quả, quyền lợi của khách hàng trong từng điều khoản.
Tới thời điểm hiện tại, ViDental Clinic không chỉ phát triển mạnh trong lĩnh vực nha
khoa thẩm mỹ, mà còn là “đầu tàu” tiên phong trong công nghệ làm đẹp, liên tục
ứng dụng những kỹ thuật hiện đại bậc nhất vào nền nha khoa Việt Nam nói chung
và nha khoa thẩm mỹ nói riêng.

Thông tin liên hệ
● Hotline: 0987.933.309
● Địa chỉ: LK 57, Đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội 11917, Việt Nam
● Website: https://viennhakhoathammy.com/
● Chỉ đường: https://goo.gl/maps/edEn8cLpxFK74mBb7
● Folder:
https://drive.google.com/drive/folders/1k4WLe8-2kZu4lXdvs-jjYg651qegw
g9g?usp=sharing
● Email: lienhe@viennhakhoathammy.com

Hệ thống
● Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1k4WLe8-2kZu4lXdvs-jjYg651qegw
g9g?usp=sharing
● Google Sheet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDep0Eh6tH2_eNr_bJv9y_w6T
2IfF6LGGp2zO8J08bA/edit?usp=sharing
● Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/12scptb65ZqK2k9M3oYWz8T_zHr7
dbUs4x2glZurz7-U/edit?usp=sharing

● Google Form:
https://docs.google.com/forms/d/1WPIPoFJfqhWJRS7I5H83JqeInEWSX_
233xx61a7vGds/edit?usp=sharing
● Google Slide:
https://docs.google.com/presentation/d/1YchsqdgHO2j5Xa-nDNcMsYvUlj
esSMA0uMBn8eE7_w8/edit?usp=sharing
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