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Carefinder - operator 
miejsc w domach opieki
Carefinder to największy operator 
miejsc pobytu dla osób starszych 
z krajów Unii Europejskiej w polskich 
domach opieki. W sposób szczególny 
zajmujemy się pozyskaniem klientów 
z Niemiec zainteresowanych spędze-
niem "jesieni życia" w polskich ośro- 
dkach.

Pozyskanie klientów i podopiecznych 
dla Państwa domów oparte jest na 
doskonałej znajomości niemieckiego 
rynku opieki nad osobami starszymi. 
Nasz dział obsługi ma dodatkowo 
zapewnione wsparcie ze strony po- 
lskich, oraz zagranicznych partnerów 
biznesowych.

Wysokie standardy współpracy oraz 
obsługi klienta, troska i zaangażo-
wanie w proces opieki nad seniora-
mi, nowoczesny system on-line oraz      
innowacyjne rozwiązania informa-
tyczne w dużym stopniu pozwalają 
nam zautomatyzować szereg czynno-
ści związanych z prezentacją miejsc 
w Państwa obiektach i ich rezerwacją, 
oraz pozwoliły nam na zbudowanie 
pozycji lidera na rynku usług opie-
kuńczych nad osobami starszymi.

Już dzisiaj współpracujemy z Domami 
Opieki w całej Polsce. Jednocześnie 
stale poszerzamy naszą bazę pla-   
cówek i innych obiektów spełniają-
cych wysokie normy jakości w opiece 
na seniorami.

Dlaczego warto do nas dołączyć?
Obok całego wachlarza korzyści, warto zwrócić uwagę na kilka szczególnych powodów

Zawsze wolę 
zaufać najlepszemu 
rozwiązaniu ze 
wszystkich - to taka 
oszczędność czasu

Rudyard Kipling

Z nami nie muszą Państwo za- 
jmować się samodzielnym po-
zyskaniem klientów.

Mogą się Państwo skupić na 
realizacji swojej statuowej 
działalności i rozwoju ofero-
wanych przez siebie usług.

Zyskujecie Państwo zaufanego 
partnera, który zapewni Wam 
zbyt usług w atrakcyjnej cenie.

Współpraca z nami zapewni 
Państwu długotrwałą stabiliza-
cję biznesową i finansową.

Wysokie wyniki sprzedaży 
oraz efektywność 

Dostarczanie sprawdzonych 
rozwiązań

Możliwość 
nieograniczonego rozwoju

Proste zasady współpracy
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Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma Carefinder przygotowa-
ła ofertę skierowaną do domów opieki społecznej. Ta propozycja popa- 

rta jest naszym dotychczasowym doświadczeniem oraz sugestiami klientów, 
specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach zagranicznych pacjentów oraz 
wymogach prawnych respektowanych przez ośrodki opieki nad osobami sta- 
rszymi w krajach niemieckojęzycznych.

Nasze oczekiwania:

Standardy współpracy:

Koszty?
Przejrzystość naszych usług jest dla nas priorytetem. Z naszymi kontrahentami rozliczamy się na zasadach                   
comiesięcznej, stałej prowizji od każdego pozyskanego klienta, płatnej po każdym miesiącu pobytu podopieczne-
go w Państwa ośrodku.

Nasza oferta dla Państwa

personel posługujący się języ-
kiem  niemieckim,
odpowiednie warunki mieszka-
lne (wysoki standard; i ela- 
styczność np. możliwość wsta-
wienia własnych mebli na 
życzenie podopiecznego), 
całodobową opiekę pielęgnia- 
rską,
atrakcyjne formy rehabilitacji oraz 
spędzania czasu wolnego dla 
podopiecznych,

opiekę lekarską,
ciekawe menu (smaczne jedzenie 
regionalne oraz potrawy pocho-
dzące z kuchni niemieckiej),
ciepłą, przyjazną i domową             
atmosferę pobytu.
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Carefinder jest synonimem profesjonalnych usług w branży opieki

Dom Opieki, który chce dołączyć do naszego systemu Carefinder powinien móc zapewnić naszym podopiecznym:

Połączenie sił to 
początek, pozostanie 
razem to postęp, 
wspólna praca to 
sukces

Henry Ford

Oczekujemy odpowiedzialnej i rze-
telnej współpracy przez cały czas 
trwania kontraktu.

Celem lepszego dotarcia do po- 
tencjalnego klienta niezbędna 
jest kooperacja i udostępnienie 
nam Państwa materiałów promo-        
cyjnych.

Wymagamy utrzymywania odpo-
wiedniego, wysokiego standardu 
obiektu oraz opieki przez cały czas 
pobytu naszego klienta.

Oczekujemy współpracy na wy-
łączność w zakresie obsługi rynku 
niemieckojęzycznego.

Cenimy zaangażowanie i szybkie 
reagowanie na potrzeby i problemy 
podopiecznych.

Liczymy na dobrą komunikację 
i szybką reakcję na ewentualne 
zgłoszenia / reklamacje / sugestie 
ze strony operatora CareFinder.

Partnerstwo w relacjach

Wsparcie oraz współpraca Stabilność i lojalność Stały kontakt

Profesjonalizm usług Wysoka etyka zawodowa

Współpraca odbywa się na zasadzie 
podpisania umowy operatorskiej re-
gulującej wszelkie sprawy formalne. 
W momencie jej podpisania dołą-
czamy Państwa dom do naszej bazy 
i tym samym rozpoczynamy po-  
szukiwanie klientów zainteresowa-
nych pobytem w Państwa placówce.

Jak rozpocząć 
współpracę1

Zapewnienie zbytu na Państwa 
usługi w bardzo atrakcyjnej cenie.
Dopełnienie wszelkich formalności 
związanych z pozyskaniem klienta 
z zagranicy.
Dalszą obsługę klienta (rodziny 
podopiecznego) po przeprowadzce 
do Polski.
Obsługę płatności (terminowe prze-
lewy, windykację, negocjacje z nie-
rzetelnym klientem).
Negocjacje najlepszej możliwej 
ceny za pobyt.
Rozwiązywanie bieżących pro-    
blemów we współpracy między do-
mem opieki, a rodziną podopieczne-
go.
Długotrwałą współpracę stabilizu-
jącą sytuację biznesową Państwa 
domu.
Przyjazną i otwartą atmosferę 
współpracy.

Prezentację i sprzedaż poprzez na-
sze kanały dystrybucyjne  oferty 
Państwa domu naszym niemieckim 
klientom.
Najnowocześniejszy system on-line 
optymalizujący proces współpracy.

Co możemy 
zaoferować2

W celu zapewnienia najwyższe-
go standardu usług naszym po-                  
dopiecznym, proponowane przez 
Państwa warunki zostaną zwe-      
ryfikowane przez naszych przedsta-
wicieli.
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Dane kontaktowe

CAREFINDER  sp. z o.o.
ul. Wodna 2B
30-556 KRAKÓW

telefon  : +48 534 704 904
telefon  : +48 604 786 160 

Email  : kontakt@carefinder.pl


