
“Fazer parte da Davant Odontologia & Implantes, para mim é fazer 
parte de um projeto grandioso. A Davant surgiu com uma proposta 
de levar soluções reais e de qualidade para o maior número de 
pessoas, isso se reflete nas três clínicas fundadas em menos de dois 
anos. Com uma cultura forte, a Davant veio para ficar”
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DENTISTA EMPRESÁRIO - IMERSÃO 03 DIAS - MÉTODO DENTISTA NEXT LEVEL. (TEÓRICO) 

Para dentistas que buscam romper limites e ter hipercrescimento em sua profissão. 
O curso abordará o sistema de gestão de uma clínica ou consultório como por exemplo: 

• Sistema de captação de pacientes  
• Gestão contábil e financeira; 
• Gestão do relacionamento; 
• Gestão em tecnologia de informação para consultório;
• Gestão de pessoas e ferramentas poderosas de contratação de novos funcionários

Nesse curso você terá acesso a nossa equipe de especialistas que já atuam em nossa empresa, ou seja, já tem 
o know- how para você ir para o next-level.
 Todo o curso é voltado para você começar a bater metas e gerar resultados promissores.

MENTORIA SHARSIDE - INDIVIDUAL E EM GRUPOS. IMERSÃO 03 DIAS. (TEÓRICO)
(Inscrições abertas)

Para dentistas que buscam atendimento personalizado e customizado da sua atual situação de gestão de 
clínicas para ir para o NEXT LEVEL comportamental e nos negócios. 

DENTISTA-TRAINEE - Mínimo 01 ano/ Máximo 02 anos.  (TEÓRICO/PRÁTICO)
(Inscrições abertas)

Para dentistas que têm de 01 a 05 anos de formação e buscam uma oportunidade de crescer dentro das 
nossas empresas e no futuro se tornarem sócios e líderes de sua própria unidade Davant Odontologia & 
Implantes.

WHATCH THE EXPERTS - IMERSÃO 05 DIAS - (TEÓRICO/PRÁTICO)
(Inscrições abertas) 

Para profissionais que querem ver o dia a dia de uma clínica de reabilitação oral tanto nos processos técnicos 
quanto administrativos. 

CURSO:  SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PACIENTES - FUNIL DE MKT. (08 HORAS - TEÓRICO)
(Inscrições Abertas)

Para dentistas que buscam estruturar e organizar seu sistema de marketing voltado para resultados e geração 
de pacientes em potencial.  

CURSO: DIFERENCIAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E VENDAS COM FOCO EM ALTOS CONTRATOS.
(08 HORAS - TEÓRICO)  (Inscrições abertas)

Para dentistas que buscam se diferenciar em negociação aumentando suas taxas de conversão e vendendo 
tratamentos de alto valor.

"Os segredos das clínicas e dos profissionais de sucesso na odontologia estão contidos nesses cursos.
Entenda porque em momentos de crise uns continuam crescendo e outros reclamam da alta concorrência". 
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