Målet er
bedre fødder
Alt det bedste til din fodklinik.
Fra én leverandør.

Totalleverandør til 
fodbehandlere i hele norden
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“Siden begyndelsen i 2002 har målet altid været det samme.
Better Feet stræber efter at bidrage til, at du kan sikre bedre
fødder for dine patienter og at skabe en s undere forretning
for dig. Et skridt nærmere hver dag."
Diana Olausson Højberg

Better Feet har eksisteret som Jysk Fodplejeteknik siden 2002,
men har ifm. virksomhedens 20 års jubilæum i 2022 skiftet navn.
Selv om navnet er nyt, kan du forvente samme gode service og
kvalitet som altid. Velkommen i Better Feet familien,
vi sætter pris på din loyalitet.
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Det vi lover dig

Brug energien
på dine fodpatienter.
Så tager vi hånd om det
du skal bruge i din klinik.

Som en del af Better Feet 
familien får du som fodbehandler:
Totalleverance med bredt udvalg

Fleksibel levering til tiden

Køb alt hvad du behøver til din klinik hos én
leverandør. Vælg mellem de nyeste og bedste
produkter.

Få dine varer leveret når du skal bruge dem og
minimér dit lager.

→� S. 4-5

→� S. 9

Attraktive kundefordele

Salgsprodukter der styrker din indtjening

Styrk din forretning og opnå loyalitetsfordele
via vores partnerprogram.

Skab øget omsætning med eksklusive produktkampagner og attraktivt salgsmateriale.

→� S. 6-7

→� S. 10-11

Kompetent rådgivning
Få hurtig support og kompetent sparring. Altid
med fokus på dine behov.
→� S. 8
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Totalleverandør

De bedste redskaber
til din behandling.
Vælg fra et bredt sortiment.
Better Feet er skabt af en passion for at servicere
dig, der hjælper folk med at få bedre fødder. Med
ønsket om at give dig kompetent rådgivning og alle
fornødne redskaber til at levere den bedste service
og kvalitet hver eneste dag.

Få adgang til de nyeste produkter
I samarbejde med branchens bedste
leverandører er din fodklinik altid garanteret et
opdateret sortiment med dækkende produktbeskrivelser og et højt informationsniveau.

Vælg den bedste kvalitet til dit behov
Med et sortiment opbygget omkring et bredt
spekter af produkter, er du sikret økonomisk
fleksibilitet. Du kan altid prioritere høj kvalitet,
når det er dit behov.

Vi finder det du mangler
Dine behov som fodbehandler er altid i c
 entrum
hos Better Feet. Forvent et partnerskab, hvor
der lyttes og markedet gerne undersøges, når
nye behov eller ideer opstår.
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En attraktiv indkøbsplatform

Den digitale 
kundeoplevelse
er i fokus.
Vores ambition er at tilbyde dig den
mest attraktive indkøbsplatform på
markedet. Det skal være nemt og
hurtigt, at købe ind til din fodklinik.

Bredt sortiment

Find alt hvad du skal bruge til din klinik.
→ Klinik

→ Ortonyxi

Fræsermaskiner, lamper, laser m.m.

Onyfix, bøjletråd, podofix m.m.

→ Instrumenter

→ Strømper

Stål- og aluæsker, negletænger m.m.

Essential+ Bamboo, tåstrømper m.m

→ Udebehandling

→ Cremer / Sæbe / Negleolie

Kufferter, transporter, benstøtte m.m.

Allpresan, Peclavus, Nilocin m.m

→ Forbrugsvarer

→ Wellness

Handsker, masker, visir m.m.

Fodbadsæbe og -salt, peeling, neglepleje m.m.

→ Aflastninger/ Indlæg
Gel- og stof aflastninger, hælskåle & -kiler m.m.

… og meget mere
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Partnerprogram

Få adgang til attraktive
loyalitetsfordele.
Bliv en del et stærkt
partnerprogram.
Forvent et partnerskab, hvor der investeres
i hinanden, når du vælger Better Feet. Alle
fodklinikker bliver tilknyttet et individuelt
loyalitetsprogram med attraktive kundefordele.

Enkelt for dig.
Skab hurtigt overblik og håndtér dine
bonuspoint via bettetfeet.dk, hvor du nemt
kan veksle dine point til produkter, der matcher
dine personlige ønsker.
S. 6

Optjen bonuspoint

Veksel dine bonuspoint til gaver ud
fra dit behov.
Alle dine indkøb hos Better Feet udløser
bonuspoint til dig. Et bredt udvalg af bonusprodukter, gør det nemt for dig, at vælge netop
dét, der passer til din smag.
Sortimentet af bonusgaver vil løbende variere
og indeholde produkter i forskellige point
klasser. Alt fra vine og slik til kaffeblends og
eksklusive espressomaskiner.

Fordele og rabat
Hos Better Feet tilbyder vi dig et partnerskab.
Som trofast kunde belønnes du med ekstra
fordele og rabatter. Det er simpelt. Jo mere du
handler for, jo flere fordele får du.

Din loyalitet
anerkendes med
fordele og rabatter.

Platin

Guld

Sølv

Bronze

Gratis for alle.
Ingen binding eller
gebyrer.

Diamant

Loyalitetsprogrammet er inddelt i fem for
delstrin, der baseret på dine indkøb de seneste
12 måneder, udløser forskellige loyalitetsfordele
for dig. Der er intet abonnement eller skjulte
gebyrer. Det er gratis for alle Better Feet
kunder.
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Kundeservice

Kompetent rådgivning. 
Få hjælp til at tage de
rigtige valg for din klinik.
Alle dine spørgsmål er velkomne. Et nærværende team
lytter til dig og tager hånd om enhver udfordring. Alt fra
tekniske specifikationer til mindre produktafklaringer.
Altid fra dit perspektiv og ud fra din kliniks behov.
Med respekt for, at selv små detaljer kan være
et stort fremskridt og med bevidstheden om, at
håndværket og omsorgen for patienten kræver
det bedste udgangspunkt.

 ersonlig vejledning giver dig sikkerhed for, at
P
du altid vælger det rigtige og det bedste til dine
patienter. Leveret når det passer dig bedst og
altid til tiden.

Hurtig support
med kort svartid
→ Alle hverdage fra kl. 9-15 på
telefon 87 41 60 60
→ Alle hverdage fra kl. 9-15 via
online chat på betterfeet.dk

Pia Thomsen
Kunderådgiver
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→ Hele døgnet på 
support@betterfeet.dk

Kompetenceløft

Styrk din f orretning
med en gratis
rådgivningssession.

Book et kollegamøde
til dig og din kreds af
fodbehandlere.

Book et kompetanceløftende sparringsmøde,
når dit behov opstår. Erfarne rådgivere hjælper
dig i den rigtige retning med ambitionen om, at
skabe en sund forretning for din fodklinik.

Trænger du og dine kollegaer til at sparre med
en kompetent rådgiver og blive opdateret på
specifikke produkter, så kommer Better Feet
gerne forbi din kreds til et kollegamøde.

Kontakt os allerede i dag

Kontakt os for at høre mere

→ 87 41 60 60

→ support@betterfeet.dk

Levering

Få dine varer leveret
når du skal bruge dem
og minimér dit lager.
Altid til tiden er vores mål. Det er ambitionen,
at sikre dig hurtig og stabil levering. Hver gang.
Din feedback eller ønsker til forbedringer er
altid værdsat.
Alle ordrer bestilt inden kl. 12.00 afsendes
samme dag, såfremt varerne er på lager.
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Salgsprodukter

Styrk din indtjening.
Tilbyd dine kunder
eksklusive salgsprodukter.
Som kunde hos Better Feet får du adgang til et
attraktivt sortiment af salgsprodukter, der kan
bidrage til at løfte omsætningen for din fodklinik.
Tilbyd dine patienter et stort udvalg af de
bedste evidensbaserede produkter, som du
trygt kan anbefale med god samvittighed.
Køb ind i de mængder, der passer til din klinik
og suppler løbende op ud fra dit behov. Hos
Better Feet er der ingen minimumsgrænser.

Vi støtter dig

Materiale til din klinik.
Gør salget til dine patienter nemmere.
Få tilsendt attraktivt salgsmateriale.

Løbende kampagner.
Vælg løbende mellem forskellige eksklusive
produktkampagner til attraktive priser.
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Evidensbaserede kvalitetsprodukter

Find inspirerende
videoer med
produktdemoer via
webshoppen.

Hold dig opdateret på
salgsmateriale og aktuelle
kampagner.
Tilmeld dig Better Feet nyhedsbrevet på 
www.betterfeet.dk
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Alle fortjener
sunde og velplejede fødder.
Et fast grundlag for en sund og afbalanceret hverdag.
Følelsen af velvære og friheden til at gå ud i livet, som
man drømmer om det.
Det er den oplevelse du som fodbehandler ønsker at
tilbyde dine patienter, hver gang de sætter sig i stolen
på din f odklinik. Dit fokus fra mandag til fredag.
Det hjælper vi dig med.

www.betterfeet.dk
S. 12

