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Hygga Oy ja Dental Mammoth Oy yhteistyöhön
Dental Mammoth Oy:n ja Hygga Oy:n yhteistyön tavoitteena on parantaa suun terveydenhuollon
palvelujen laatua ja saatavuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yhteistyön myötä Dental
Mammoth ja Hygga mahdollistavat ratkaisuillaan tehokkaammat suun terveydenhuollon palvelut
nykyisille sekä tuleville asiakkaillensa.
”Hygga on innovatiivinen kumppani ja yhteistyömme Hyggan kanssa tulee palvelemaan molempien
osapuolien tavoitteita hammashoidon laadun ja tehokkuuden parantamiseksi kansainvälisesti.
Molemmilla organisaatioilla on syvä ymmärrys hammashoidon ammattilaisten työstä, arjesta ja
resursseista. Pystymme jakamaan yhdistettyä osaamistamme asiakkaidemme hyväksi ja näin
luomaan yhdessä ratkaisuja prosessien tehostamiseksi.”, muotoilee Dental Mammoth Oy:n toimitusjohtaja Heikki Autti.
”Dental Mammoth on oman alansa suomalainen edelläkävijä, joka Hyggan tavoin panostaa suunterveydenhuollon kehittämiseen ja tiedolla johtamisen vahvistamiseen. Hyggan ja Dental Mammothin yhteistyö tähtää erityisesti kansainvälisille markkinoille vahvistaen suomalaista alan osaamisen
tunnettavuutta niin Keski-Euroopan kuin Intiankin markkinoilla. Yhteistyön vahvana perusteena on
molempien osapuolten vahva käytännön ymmärrys ja osaaminen kliinisestä toiminnasta ja sen kehitystarpeista”, Hygga Oy:n toimitusjohtaja Jussi Heiniö kuvaa.
Dental Mammoth lyhyesti:
Dental Mammoth Oy tukee hammasalan ammattilaisia ja opiskelijoita kliinisessä työssä, ammatillisessa kehittymisessä sekä tiedon löytämisessä. Yritys on vuonna 2012 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka vie Suomessa kehitettyjä, toimiviksi havaittuja tuotteita globaaleille markkinoille, joissa
he käyttävät parhaita, paikallisia asiantuntijoita tuotteiden lokalisoinnissa.
Hygga lyhyesti:
Hygga Oy perustettiin vuonna 2010 halusta tuoda sujuvammat hammashoidon palvelut kaikkien
saataville. Hygga on terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä, joka tarjoaa asiakkailleen uuden tavan tuottaa
terveydenhoidon palveluita sekä reaaliaikaisen tilannekuvan tiedolla johtamisen tueksi.
Hyggan palvelun keskiössä on toiminnanohjausjärjestelmä, Hygga Flow, joka parantaa toiminnan
hallittavuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää merkittävästi henkilöstön tyytyväisyyttä ja parantaa asiakaskokemusta Kerralla kuntoon-toimintavan kautta. Hygga Flow mahdollistaa sujuvan asiakasvirranohjauksen ja joustavat hoitoajat, joiden avulla voidaan tiivistää hoitojaksoja ja lyhentää hoitojonoja merkittävästi. Hyggan toimintamalli skaalautuu hyvin niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla Suomessa ja
kansainvälisillä markkinoilla.
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