OmaFysio Yrittäjäpäivä 12.11.2018
Motto: Tuli sote tai ei, me pärjäämme!

Tule hakemaan uutta potkua ja ideoita omaan toimintaasi verkostoa hyödyntäen!
Partneri -hinta vain 49 euroa sisältäen ohjelman, kahvitukset ja lounaan.
Paikka: Fysi Partners, Nuijamiestentie 7 (Kuljetuskuutio), Helsinki
ILMOITTAUDU: linkistä https://fpf.fi/ls/index.php/532776 tai sähköpostilla anu.kiuru@fpf.fi
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Missä mennään nyt: tj. Aino Sainio
Ajankohtaiskatsaus. Mitä kuuluu eri puolille maata: yrittäjien kokemuksia lääkärinlähetteiden
saamisesta julkiselta, saavatko asiakkaat lähetteitä julkiselta, mikä on lääkärikeskustilanne, mitä on
näköpiirissä. Pyydetyt puheenvuorot ja keskustelu.
Mitä isot ostajat odottavat fysioterapia-alalta? Miten Fysi Partners voisi parantaa verkoston
palvelukykyä? Harri Lauslahti, KTM, 16 vuotta ison vakuutusyhtiöryhmän ylimmässä johdossa, Health
Connector Group HCG Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
10.15 – 10.30 Kahvin santsaustauko
10.30 Fysi Partnersin käytännön asiat: miten ja millä porukalla tätä kokonaisuutta pyöritetään
Palvelutiimi: Asiakaskumppanuudet ja juuri nyt tärkeät OmaFysio-asiat
- palvelupäälliköt Anu Kiuru, ft ja TtM ja Tiina Juselius, ft, tft
kumppanuussopimukset, käytännön vakuutusyhtiöyhteistyö, asiakashallinta, Extranet ja
lisäfysioterapiapyynnöt, yrittäjäyhteistyö, uudet osakkaat.
- asiakaspalvelijat Outi Salminen, kuntohoitaja ja röntgenhoitaja ja Sirpa Kinnarinen,
fysioterapeutti ovat ne henkilöt, jotka soittavat teille asiakkaat ja varaavat ajan.
Taloustiimi: ajankohtaista laskutuksesta, asiat tehostuvat entisestään
- toimistonhoitaja Anne Turunen, merkonomi ja Raimo Raitahila hoitavat taloushallinnon ja
tietävät kaiken Fysi Partners –laskutuksesta
Kehitys- ja IT –tiimi: IT:mme uudistuu ja antaa OmaFysio -yrityksille mielenkiintoisia mahdollisuuksia;
sähköinen ajanvaraus, sähköinen laskutus, Kanta-yhteys, etäfysioterapia Kotopro jne.
- kehityspäällikkö Pauli Kiuru, ft, TtM ja IT-kehityskoordinaattori Iivo Raitahila, LuK.
Some- ja markkinointitiimi: miten voisimme porukalla tehostaa tunnettavuuttamme
- koordinaattorina Marjut Rima, KTM ja Aino Sainio
Keskustelu
11.55 – 12.45 Lounas ravintola Kuutiossa

12.45 Täyttä vauhtia eteenpäin Partnerit!
Fysi Partnersin hallitus täydentyi kolmella pitkän linjan fysioterapiayrittäjällä, jotka toimivat
iltapäiväkeskustelun vauhdittajina:


Hannu Boren, Nurmijärven Fysioterapia ja kuntosali KuntoCenter,
Rakkaudesta lajiin: arvosta omaa työtäsi ja hinnoittele ammattitaitosi rohkeasti
 Jukka Kuusisto, Nokian Neurofysio ja Bodymind Tampereella ja Helsingissä
Yhdessä ja yhteistyössä eteenpäin
Fysi Partnersin verkosto:
- kasvava ja kehittyvä fysioterapiayritysten markkinointikanava
- FPF on fysioterapiayrittäjien Ûber tai Airbnb, alustatalouden ratkaisu isojen ostajatahojen ja
palveluntuottajien kohtaamiseen
- verkoston ja verkostoitumisen voima ja merkitys on vahva
- verkostona meillä on yhteinen päämäärä ja tavoitteet
- sitoudumme verkostona tunnettuuden vahvistamiseen jakamalla positiivista viestiä
- jäsenyritykset ovat korkean ammattitaidon hoitopaikkoja
- oman työn ja ammattitaidon arvostus nostaa houkuttavuutta myös työnantajana
- korkea asiantuntijuus, hyvä maine ja luotettavuus tuovat tulosta ja rahaa
- uusimmat IT-ratkaisut ja niiden ylläpito hoituu keskitetysti
- yrittäjän arki helpottuu, kun järjestelmät yksinkertaistuvat
- aikaa jää asiakastyöhön, kun hallinnollinen ja myynnillinen tuki tulee Fysi Partnersilta
14.30 – 14.50 Kahvitauko
14.50

15.30

16.30

Etäfysioterapia tulee: Kotopron käyttöönotto edullista, helppoa ja kivaa
ft Thelma Suomela, Kotopro Oy
Keskustelu
Miten hyödynnät some-markkinointia ja OmaFysio –ketjua oman yrityksesi
markkinointiviestinnässä, Marjut Rima
Keskustelu
OmaFysio Yrittäjäpäivän päätös, todistusten jako

Tervetuloa!
Ilmoittaudu heti!

