




Moderne høreapparater fås i mange forskellige 
modeller og performance-kategorier. Dette er  
vigtigt for at dække de mange former for høretab  
samt klienternes individuelle behov og præferencer.  
Det kan dog gøre det til en krævende proces for både 
dig og dine klienter at vælge det ideelle høreapparat. 

Det nye BeFlex testhøreapparat fra Bernafon er et 
revolutionerende tilpasnings- og rådgivningskoncept, 
som kan afhjælpe processen.



BeFlex er et helt nyt tilpasnings- og rådgivningskoncept 
med potentiale til at revolutionere dine daglige 
aktiviteter. Det er et fleksibelt testhøreapparat, 
som du kan programmere med op til tre forskellige 
performance-kategorier samtidigt. Det kan bidrage 
til at reducere de tvivlsspørgsmål, som dine klienter 
måtte have, om hvorvidt de køber det bedst egnede 
høreapparat. Desuden er det med til at lette og 
effektivisere din rådgivningsopgave.

En revolutionerende mulighed med BeFlex

Giv dine klienter mulighed for at sammenligne flere 
performance-kategorier på én gang. Det kan bidrage 
til at reducere den tid, det tager at færdiggøre et salg, 
og desuden kan oplevelsen med BeFlex bidrage til at 
opbygge klientens tillid til købsprocessen.  

En ny epoke i rådgivning med BeFlex

Opbyg et troværdigt og tillidsfuldt forhold til dine 
klienter ved at tilbyde dem et gennemskueligt 
tilpasningsforløb. Engager dine klienter på en ny  
måde og find den bedste løsning sammen. 

En reduceret lagerbeholdning med BeFlex

Med BeFlex har du Bernafons nyeste 
høreapparatmodeller og -teknologi lige ved  
hånden til at demonstrere for klienten – samtidig  
med at du reducerer dit lagerbehov.



HVAD ER BEFLEX?



Takket være den schweiziske teknik har Bernafon 
skabt et unikt prøvesystem til branchen. Hvor 
andre prøveapparater er begrænset til blot at kunne 
demonstrere én performance-kategori ad gangen, 
går BeFlex skridtet videre. Med dette system kan du 
integrere hele sortimentet af Bernafons teknologiske 
niveauer i ét enkelt høreapparat. Med andre ord er det 
nu muligt at sammenligne forskellige båndbredder, 
egenskaber og funktioner på samme tid.

BEFLEX – EN MODERNE STANDARD

Det nuværende udbud af produkter og teknologier  
er enormt, og det er derfor ikke altid nemt at finde  
det rigtige produkt. Din professionelle vejledning  
og kundens oplevelse af købssprocessen  
er derfor vigtig. ”Prøv før du køber“-konceptet  
har stor betydning for købsbeslutningen, og  
branchen for høreapparater er ingen undtagelse.  
At kunne tilbyde apparater i en prøveperiode er  
blevet standard for mange høreapparatspecialister.



DEN FØRSTE I BRANCHEN
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Oplevelsen er vigtig

BeFlex er den første prøveløsning, der tilbyder dine 
klienter en direkte sammenligning af høreapparaters 
teknologier. Send blot klienterne hjem med en BeFlex 
bag øret og lad dem opleve forskellige Bernafon 
teknologier i deres egne specifikke lytteomgivelser. 
Brug mindre tid på at tilpasse ved at spare tid på at 
forklare forskellene mellem performance-kategorierne.

Skab en kundeoplevelse

Engager dine klienter tidligere i tilpasningsprocessen 
med BeFlex. Dine klienter bliver involveret aktivt i 
deres købsbeslutningen, og resultatet er en større 
brugeraccept, større sikkerhed i købsbeslutningen og 
tilfredshed med den service, der ydes. Du kan også 
præsentere dine kunder for valg og muligheder, der 
måske ikke er blevet overvejet tidligere. 

Undersøgelser har vist, at den menneskelige 
lyttehukommelse er bedst til at bedømme små 
forskelle i lydsituationer, hvis de sammenlignes 
samtidigt. En almindelig måde at sammenligne 
lydsituationer på er brugen af lydprøver. Lydprøver er 
blevet brugt til at demonstrere, hvordan forskellige 
performance-kategorier lyder i forskellige lyttemiljøer. 
Disse lydprøver ligger dog fjernt fra situationerne 
i virkeligheden, der ofte er meget specifikke og 
forskellige fra klient til klient.



EN REVOLUTIONERENDE 
MULIGHED



Nem reparationsprocedure

BeFlex er mere end et testhøreapparat. Udstyr 
dine klienter med et BeFlex, når deres Bernafon 
høreapparater indsendes til reparation. Overfør 
klientens indstillinger til BeFlex høreapparatet og  
dæk ventetiden, uden at klienten mærker forskel.

Vind tid

Anvend BeFlex til at demonstrere Bernafons forskellige 
teknologiske niveauer efter blot en enkelt tilpasning. 
Herved sparer du den tid, du normalt bruger på at 
sammenligne de forskellige performance-kategorier 
én efter én. Udnyt også muligheden for nemt og 
hurtigt at overføre tilpasningsdataene fra BeFlex til et 
nyt høreapparat. Det giver klienten et genkendeligt 
udgangspunkt for den første tilpasning af det nye 
høreapparat.

Vind rum

Med BeFlex vil du altid have det rigtige høreapparat  
ved hånden. Der er ikke længere behov for en 
omfattende investering i høreapparater til dit lager.  
Alle performance-kategorier fra premium til 
begynderniveau kan programmeres ind i ét enkelt 
apparat – igen og igen.



VIND ERFARING



Opbyg det rigtige fundament for fremtiden

Gennemskuelighed i tilpasningsprocessen er alfa  
og omega for et konstruktivt forhold til klienten.  
BeFlex giver dig mulighed for at opbygge et forhold, 
der bygger på troværdighed og tillid.

Skab muligheder

Forskellige performance-kategorier byder på forskellige 
fordele for forskellige klienter. Giv klienterne mulighed 
for at sige, hvad der passer bedst til dem ud fra deres 
umiddelbare oplevelse med BeFlex og brug denne 
erfaring som et udgangspunkt for at finde den endelige 
høreløsning. Betragt det som en fordelagtig win  
win-situation. 

Set fra brugerens side er det ikke altid nemt at 
vælge det ideelle høreapparat. Især for den uerfarne 
målgruppe, der nemt kan blive overvældet af alle  
de forskellige høreapparatmodeller og performance-
kategorier. Som hørespecialist kan du ændre dette  
med BeFlex.



EN NY EPOKE I FLEKSIBILITET



BeFlex modeller

BeFlex instrumentudvalget dækker tre populære 
høreapparatmodeller: Pico RITE, Nano BTE og Power 
BTE. De følger alle Bernafons S-formkoncept, der 
er inspireret af det menneskelige øres ergonomiske 
form. Den høje bærekomfort gør dem sammen med 
instrumenternes robusthed og driftsikkerhed til ideelle 
apparater til afprøvning i hjemlige omgivelser.
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Frekvens (Hz)

POWER BTE
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Frekvens (Hz)

NANO BTE
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28 PicoRite 100-Speaker

Frekvens (Hz)

PICO RITE (MED 100-SPEAKER)

Tilpasningsområder

Lette til svære høretab kan alle dækkes med 
instrumenter fra BeFlex, så du kan præsentere  
BeFlex prøvesystemet til en lang række klienter.



BEFLEX INSTRUMENTUDVALGET

NANO BTEPICO RITE POWER BTE

Alle BeFlex kan sættes sammen med standard miniFit, Spira Flex samt ørebøjlesystemerne.



 · Brug produktsammenligningsværktøjet, der er 
tilgængeligt i Bernafons produktvælger, til først 
at vise de forskellige fordele ved performance-
kategorierne for klienten. Der kan vælges op til 
tre muligheder til sammenligning. Gør derefter 
sammenligningen virkelig for klienten ved at  
indstille de udvalgte performance-kategorier i  
BeFlex høreapparatet.  

 · Indstil BeFlex via programmet Oasis 22.0  
(eller nyere).

GIV PLADS TIL 
BEFLEX
Anbefalinger fra ekspert til ekspert

 · Vælg en BeFlex høreapparatmodel ud fra klientens 
høretab, lyttebehov og -præferencer.  



 · Udskriv BeFlex brochuren fra Oasis til klienten. 
Anbefal også klienten at afprøve performance-
kategorierne i forskellige lyttesituationer. Klienten 
kan nemt skifte mellem performance-kategorierne 
ved et tryk på høreapparatets knap(per) eller på RC-N 
fjernbetjeningen. 

 · Bestem prøveperioden i samråd med klienten og 
fastsæt en dato for en opfølgende konsultation. 
BeFlex har et indbygget advarselssystem til 
prøvetidens udløbstid, som slukker apparatet,  
når prøveperioden er slut. 

 · Du er nu klar til at sende klienten hjem med  
BeFlex høreapparatet.



 · Ved den opfølgende konsultation aflæses 
datalogningsskærmbilledet på Oasis. Du kan nu se 
hvilken performance-kategori, klienten har brugt 
mest. Dette er en hjælp i rådgivningen og støtter  
din anbefaling af, hvilket produkt, der er bedst egnet.  

 · Efter salg og udlevering af det nye høreapparat kan 
brugerindstillingerne fra BeFlex overføres til det 
nye høreapparat via Oasis. Tildeling og finjustering 
af høreapparatets program følger den sædvanlige 
procedure.



WWW.BEFLEX.BERNAFON.COM

Prøv BeFlex – et revolutionerende tilpasnings- og 
rådgivningskoncept fra Bernafon. Brug det til at spare 
tid i tilpasningensprocessen og opbyg et kundeforhold, 
der bygger på troværdighed, tillid og professionalisme i 
din praksis.

Flere oplysninger findes i tilpasningsvejledningen 
til BeFlex eller ved at kontakte din lokale Bernafon 
forhandler. 
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Bernafon selskaber

Australien ∙ Canada ∙ Kina ∙ Danmark ∙ Finland ∙ Frankrig ∙ Tyskland ∙ Italien ∙ Japan ∙ Korea ∙ Holland ∙ New Zealand ∙ Polen ∙ Spanien ∙ Sverige ∙ Schweiz ∙ 
Tyrkiet ∙ Storbritannien ∙ USA

www.bernafon.dk


