Email:post@legekontor.org

Til medlemmer og øvrige interesserte i legenes
innkjøpssamarbeid!
Ny samarbeidsavtale inngås
med ytterligere en ny
leverandør. Denne gang på
Institusjonstøy.
Legenes innkjøpssamarbeid i regi av
Polar-Medica AS har vært inne i en
hektisk periode og vi har lykkes med å
bli en aktør som har kommet for å bli i
markedet. Det er et tøft marked hvor
det til daglig kjempes om kundene.

Som eksempel kan nevnes at leie av
kittel har en pris på kr. 7,40 ferdig
vasket og strøket, som er en svært god
pris! Når kittelen er skitten blir den
hentet og nye blir levert. Som dere er
kjent med er det strenge krav til
hygiene og smittevern også på
legekontor, noe som denne avtalen
sikrer etter gjeldende hygieneforskrifter. Se www.legejobb.no
Industriell vasking har hygiene
som førsteprioritet!

Som tidligere informert om har vi valgt
Maske Gruppen AS som samarbeidspartner, og etter 2 års drift har MASKE
tilegnet seg mye erfaring på leveranser
til privatpraktiserende legekontor.
Legekontorene er en krevende kunde
og det skal de også være for å sikre
god pasientbehandling. Det er derfor
viktig at produktene som tilbys har en
kvalitet og et prisnivå som er riktig. Det
leverer vi i dag.
I disse dager har vi landet inngåelse av
avtale på institusjonstøy til legesenter
som er med i innkjøpssamarbeidet.
Leverandøren vi har inngått avtale med
er Nor Tekstil Service AS, - en
landsdekkende vaskerikjede som også
har avtale med spesialisthelsetjenesten, kommuner, tannlegekontorer m.fl.

For å utvikle legenes innkjøpssamarbeid videre ønsker vi at
flest mulig legesenter støtter opp om
samarbeidet. Jo flere vi er, jo bedre
betingelser oppnår vi beviselig. Vi
oppfordrer dere til å bruke MASKE
som en totalleverandør, men ser at det
kan være enkelte spesialprodukter
som ikke dekkes av dem. Vi oppfordrer
dere også til lojalt å følge avtalen om å

handle medisinske forbruksvarer
utelukkende av MASKE, - da dette er
nøkkelen til at volumet øker raskt og
innkjøpssamarbeidet får best effekt. Vi
ser dessverre at enkelte kontor
«shopper rundt», - og således ikke
støtter opp om medlemskapet i
samarbeidet til skade for egne og
kollegers interesser.
I oppstartsperioden er det ikke til å
legge skjul på at Maske hadde
innkjøringsproblemer, men
tilbakemeldingene over lengre tid nå
viser at leveransene er på tilsvarende
nivå som konkurrentene. Maske har
også vunnet en rekke kommunale og
andre offentlige anbud, noe som viser
at de er konkurransedyktige i det
norske markedet. De er lokalisert på 8
forskjellige steder i Norge, med
hovedkontor i Trondheim og en stor
driftsenhet med lagerfasiliteter i Oslo.
Maske har en omsetning på noe under
1 mrd. kr pr. år, noe som tilsier at de er
en seriøs samarbeidspartner for PolarMedica.
Vi ser at det stadig kjøres kampanjer
og lokketilbud fra markedets
konkurrenter, - nå også med
gratisprodukter for en periode! Det er
klart gleden ved dette er kortvarig. Det
som er viktig å merke seg er at slike
kampanjer ikke gir et stabilt og lavt
kostnadsnivå over tid. Ved å velge og
holde fast ved lojalitet til
innkjøpssamarbeidet til tross for disse
gratiskampanjene, er det dette som gir
best økonomiske resultater.
Nye prosjekter vi også jobber med er
avtaler på datautstyr, IKT support,

kopimaskiner til kontorbruk,
arbeidsbriller og finansielle tjenester
som lån og forsikring, - alle avtaler
med markedsledende betingelser.
Dette vil dere høre mer om når ting er
på plass.
I tillegg nevnes at vi utover
avtalesortimentet jevnlig vil kunne
introdusere og tilby innovative
Kampanjeprodukter basert på
premium, prisgunstige medisinske
instrumenter, utstyr og forbruksvarer
fra våre øvrige samarbeidspartnere.
Nå tilbyr vi kampanjepris på Cryo IQ
DERM - for effektiv kryobehandling av
vorter og andre hudforandringer.
Se neste side.
Som dere sikkert er kjent med, er det
allerede inngått avtale med et stort
antall fastleger som deltar i
innkjøpssamarbeidet. Vi oppfordrer alle
som har spørsmål eller ønsker
inntreden i samarbeidet om å ta
kontakt med Polar-Medica AS.
Husk; vi ønsker å være en god
samarbeidspartner for dere, - og da
er det viktig med innspill og
tilbakemeldinger. 😊
Følg oss også på
http://www.legejobb.no

Med vennlig hilsen

Polar-Medica AS
post@legekontor.org
Kundekontakt: Trond Bjerkhaug
Email: tb@polar-medica.com
mob: 907 55 308

Supertilbud for deg som er med i Legenes Innkjøpssamarbeid
Enkel og presis dosering av kjøleeffekt.
Gullbelagt metall hode.
CryoIQ DERM kan benyttes både med
Cryo IQ 16g og 25g gasspatroner som
inneholder inntil 30 % mer gass enn
tilsvarende patroner fra andre
leverandører.
Cryo IQ er et helt nyutviklet og
komplett produkt serie for effektiv
kryobehandling av vorter og andre
hudforandringer.
Cryo IQ DERM Standard med Ø1-4 mm
applikatorspiss for effektiv
kryobehandling ved - 89oC med en
dybde på 3mm. Ny filterteknologi gir
full og konstant gassflyt og lang levetid
på enheten.

CryoIQ DERM Standard sett
inneholder:
•

•
•
•
•

1 stk. Cryo IQ penn for Liquid spray
behandling med Ø1-4 mm
applikatorspiss
1 stk. 16g gasspatroner
Måle- og behandlingskort
Liten praktisk koffert
Bruksanvisning

Kampanjepris:
kr. 1.357,- eks. mva (før
kr. 4.107,80)

Gasspatroner med ny filterteknologi for lang og uproblematisk levetid, lett å skifte.

Passer for CryoIQ DERM, PRO og CryoAlfa SUPER, LUX og PREMIUM.
N2O patronene fås i to varianter: 16g og 25g

Kampanjepris for:
16g
1 stk. kr. 652,- eks.mva (veil. kr. 1.061,15)
4 stk. pr. patron: kr. 489,- eks.mva
10 stk. pr. patron: kr .431,- eks.mva

25g
1 stk. kr. 860,-eks.mva (før kr. 1.277,75)
4 stk. pr. patron: kr. 652,- eks.mva
10 stk. pr. Patron: kr. 594,- eks. mva

For bestilling av kampanjeprodukter:

Se bestillingsskjema www.legejobb.no

