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BENT FABRICIUS-BJERRE  
OM AT BRUGE HØREAPPARAT

“Dårlig hørelse 
    er spild af liv”

DÅRLIG HØRELSE 
ISOLERER
Hører du – eller en  
du kender – dårligt,  
er der hjælp at hente

VERDENSPREMIERE  
PÅ NYT HØREAPPARAT
Widex er klar efter  
fire års forskning

PRIVAT KONTRA  
OFFENTLIG
Der er markant forskel  
på dine muligheder

GRATIS 
PRØV 

VERDENSPREMIEREN 

UNIQUE FRA 

DANSKE WIDEX 

I EN MÅNED!
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PERFEKT 
KONNEKTIVITET
MED DE NYE DEXTM

COM-DEXTM er Widex nye, smarte, håndfri 
kommunikationsenhed, som streamer lyd i 
høj kvalitet til dine høreapparater. 

Den hænges rundt om halsen og forbindes 
trådløst med dine høreapparater, så COM-DEX 
er en fuldstændigt håndfri løsning. 

• Ubesværet kommunikation
• Nem betjening
• Strålende farver
• Hold forbindelsen. Altid.

COM-DEXTM CALL-DEXTM

“Diskret streaming fra mobiltelefoner

VI LEVER AF at sælge høreapparater, men 
først og fremmest af at du er tilfreds. For 
at være sikre på det, vil vi bede dig være 
en ambitiøs og krævende kunde.

Vores bøn er derfor: Stil krav til os. 
Sådan får du det bedst mulige høreap-
parat. Og sådan får vi en chance for at 
yde den bedste service.

Hørelse er lige så individuelt som 
et fingeraftryk. Widex’ høreapparater 
Unique og Dream har flere end 4.000 
variable indstillingskombinationer, så 
det er utroligt vigtigt, at apparaterne ju-
steres helt rigtigt i forhold til dit høretab 
og behov.

Din Hørespecialist har ekspertisen. 
Vores personale er uddannede audiolo-
ger og høreteknikere og sendes på ef-
teruddannelse, hver gang et nyt tekno-
logisk vidunder kommer på markedet.

Vi giver dig fire års servicegaranti. 
Denne garanti er din sikkerhed for at du 
får nogle høreapparater, som du bliver 
glad for – hver eneste dag.

Vi kan ikke leve med høreapparater 
som ender i skuffen. Det sker desværre 
en gang imellem. Et høreapparat virker 
kun på ørerne – ikke i skuffen. Kom ned 
til os. Vi får det til at virke.

Med dette magasin håber vi at kunne 
give dig vished for vores dedikation og 
professionalisme. Vi garanterer en ihær-
dig, højt kvalificeret service.

Bliver du tilfreds, kommer du igen. 
Det er tilfredse kunder, vi lever af.

God læselyst 

Adm. dir. Michael Westermann
Din Hørespecialist

Kære læser

“Hørelse er som et finger-
aftryk. Det er personligt 
og individuelt. Med dette 
magasin håber vi at give 
dig vished for, at vi er kva-
lificerede – og motiverede 
– til at justere lige netop 
dit apparat til perfektion”

Michael Westermann

Udgivet efterår 2015 af Din Hørespecialist, Hovedgaden 49, 2970 Hørsholm, tlf. 70 11 10 70, www.dinhs.dk 
Tekst og layout: AVISpakken.dk • Forsidefoto: Anders Wickström • Flygel venligst udlånt af Copenhagen Piano

KAMPAGNE TILBUD30% på COM-DEXog CALL-DEXindtil 31/12-2015.
Ring og hør merepå 70 11 10 70
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30 BUTIKKER OG 10 mere på vej. Din Hø-
respecialist er i samarbejde med brillekæ-
den Thiele ved at brede sig til hele landet. 
Omdrejningspunktet hedder kvalitet.

Det siger Michael Westermann, adm. dir. 
for Din Hørespecialist, der med Thiele- 
samarbejdet understreger, at det først og 
fremmest gælder om at komme så fysisk 
tæt på kunderne som muligt.

”Det er et stærk samarbejde med fordele 
for både vores og Thieles kunder. Det giver 
masser af mening at kunne justere høreap-
parat og briller samme sted,” siger han.

Samarbejdet mellem Thiele og Din 
Høre specialist blev indledt i 2013. Der er 
tale om udvalgte butikker i brillekæden, 
som har de fornødne faciliteter til at kun-
ne huse hørespecialister, prøverum og 
i øvrigt lever op til Sundhedsstyrelsens 
krav.

”For os er der tale om den perfekte part-
ner, som vores kunder har taget godt imod. 
Foreløbig har vi kun fået positive tilbage-
meldinger, og det lover godt for fremti-
den,” siger Michael Westermann.

Han understreger, at der ikke er tale om 

en optiker, der sælger høreapparater, eller 
en høreapparatklinik, der sælger briller. 
Din Hørespecialist har oprettet fuldstæn-
digt komplette høreklinikker i foreløbig 22 
Thiele -butikker.

Hos Thiele er man ligeså tilfreds med 
samarbejdet.

”Thiele og Din Hørespecialist har sam-
me tilgang til kvalitet og service. Vi satser 
begge på at manifestere os på markedet i 
kraft af at gøre den lille forskel, der betyder 
så meget,” siger Rasmus Planck, adm. dir. 
i Thiele.

Din Hørespecialist og Thiele – et godt par

INDHOLD
04 MUSIKKEN BLEV SGU’ MEGET BEDRE 

Dansk musiks ’grand old man’ kan takke sin kone 
for, at han fik høreapparat. 

08 VERDENS MEST AVANCEREDE 
HØREAPPARAT ER DANSK 
Verdenspremiere på UNIQUE fra Widex

12 TEST UNIQUE I EN UDFORDRENDE 
LYTTESITUATION 
Vores frokosttilbud fortsætter, og det er populært. 

14 DET HANDLER OM LIVSKVALITET 
Dennis Clausen og Karen Skau Meincke kan igen 
grine – og gå til speedway. 

15 KVALITETSAPPARATER FRA 129,-/MDR 
Lige nu er der gode priser på verdens bedste 
høreapparater – og flere forskellige betalingsformer. 

16 HER FINDER DU OS! 
Vi har 30 butikker rundt om i hele landet. 
Find den, der er nærmest dig.04

12 14
Udgivet efterår 2015 af Din Hørespecialist, Hovedgaden 49, 2970 Hørsholm, tlf. 70 11 10 70, www.dinhs.dk 
Tekst og layout: AVISpakken.dk • Forsidefoto: Anders Wickström • Flygel venligst udlånt af Copenhagen Piano
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“Musikkens fineste detaljer 
ligger ofte i de høje tonelejer. 
Dem må jeg indrømme, 
at jeg ikke havde hørt et 
stykke tid. Ser man bort 
fra de forbedrede samtaler 
med familien, ligger den 
helt store fordel for mig i 
musikken”
Bent Fabricius-Bjerre kan igen høre 
nuancerne i musikken efter han fik 
høreapparater.
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DET ER EN lille, fit, ældre herre i lækkert casual 
tøj, der tager imod i sit kontor i et topmoder-
niseret pakhus i Nyhavn i København med en 
udstrakt hånd.

”Bent,” siger han og giver et godt håndtryk.
Bent Fabricius-Bjerres 90 år har været ham 

nådige. Blikket er fast og replikken klar. Bag ham 
hænger et stort Henry Heerup-maleri fra ’hans 
bedste periode’. Altså malerens. Møblementet er 
cool. Som om man havde forventet andet.

Vi er i audiens hos dansk musiks grand old 
man. Audiens er måske så meget sagt, for 
Bent er på ingen måde opstyltet eller højtide-
lig. Han siger dav, du og bander gerne, når 
spontane sætninger ryger ud under intervie-
wet. Det er besøg, vi er på. Stemningen er 
hyggelig. Assistenten byder på kildevand og 
fine chokolader. Kl. er 11 en kølig oktoberdag, 
og solen skinner.

Pakhuset fra 1770’erne udgør hovedkonto-
ret i Bent Fabricius-Bjerres koncern, Metorion. 
Hovedpersonen er pivfrisk trods en flyrejse 
hjem fra ferieboligen på Mallorca tidligere på 
morgenen. Måske skyldes det gode humør, at 
han for en gangs skyld ikke skal snakke om sin 
musikalske og forretningsmæssige karriere.

Musikken blev bedre
Det er hørelsen, vi skal høre om. Om hvordan 
den 90-årige verdensmand løste sit hørepro-
blem og i øvrigt fik en ny dimension i sin mu-
sikglæde ved samme lejlighed.

Om den 1,68 meter høje, slanke Bent kan 
man konkludere, at der ikke skal meget til for 
at være stor. Det samme kan siges om det hø-
reapparat, han har i øret. Bent Fabricius-Bjerre 
tager det ud med et vant snuptag.

”Det her imponerer mig. En ting er, at min 
kone blev glad for at kunne tale normalt med 

mig. Men musikken blev sgu’ også meget bed-
re,” siger han.

Lad os alligevel opsummere lidt på Bent. For 
de nytilkomne.

Som musiker og komponist nåede Bent Fabri-
cius-Bjerre verdenstoppen for 53 år siden med 
gennembruddet i USA i 1962. Pladen ’Alley Cat’ 
indbragte ham en topplacering på hitlisterne, 
en Grammy og meget mere. Amerikanerne 
kender ham under kunstnernavnet Bent Fabric.

Lige så imponerende er det, at han er blevet 
på toppen. Fra Bents fabrik er kommet en kon-
stant strøm af ørehængere og kendingsmelodi-
erne fra Olsen Banden, Matador og andre højt 
elskede film og serier.

På internationale hitlister som 80-årig
Positionen som langtidsholdbar musikkonge 
blev understreget i 2004, da verden igen måtte 
lægge sig for Bents fødder eller snarere svinge 
deres egne fødder til hans uimodståelige ryt-
mer. Pladen ’Jukebox’ fik dansegulvene til at 
gløde det år, med unge, spjættende ben vel at 
mærke. Bent havde gjort det igen. En cd med 
musik for unge fra en 80-årig er ikke noget, 
man ser hver dag.

’Jukebox’ var Bent Fabricius-Bjerres 18. plade. 
Titelnummeret af samme navn opnåede en 7. 
plads på de internationale hitlister i kategorien 
dance club, og konkurrenterne hed Madonna og 
Justin Timberlake.

Derudover driver Bent Fabricius-Bjerre et 
forretningsimperium, der blandt andet besidder 
en række af Københavns flotteste byhuse.

Fik høreapparat ret sent
For en musiker er hørelsen fundamental. Bent 
Fabricius-Bjerres begyndte at svigte ham, da 
han var i halvfjerdserne.

“Min kone blev
 jo rigtig glad”

Det kom hele familien til gavn, da Bent Fabricius-Bjerre fik høreapparat, 
men “musikken blev sgu’ også meget bedre,” som han siger.

Bent Fabricius-Bjerre  
om kvalitet:
“Jeg har altid haft en natur-
lig glæde ved kvalitet. Jeg 
omgiver mig med kvalitet. 
Ikke at jeg går op i kvalitet for 
kvalitetens egen skyld. Det 
er det gedigne, jeg holder af. 
For mig har definitionen af 
kvalitet med holdbarhed at 
gøre. Ligesom i musik. Hvis 
et musikstykke bliver spillet 
igen og igen, og folk holder 
af det i årevis, er det fordi, 
det indeholder ægte kvalitet. 
Holdbarhed er vel det bedste 
kvalitetsstempel.”

➝

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: ANDERS WICKSTRÖM



6 DIN HØRESPECIALIST

”Jeg fik høreapparat ret sent. En dag 
sagde min kone til mig, at jeg skulle få 
tjekket min hørelse. Det var et vink med en 
vognstang, som jeg selvfølgelig tog alvor-
ligt,” husker han.

Nogle dage senere sad det lille i-øret 
apparat på plads. Tilvænningen gik tem-
melig let.

”Jeg skulle selvfølgelig lære at håndtere, 
at lyde lød højere og klarere. Det tog også 
tid at vænne sig til at have en genstand 
i øregangen permanent. Men fordelene 
overskyggede klart ulemperne fra day one.”

I dag er Bent Fabricius-Bjerre stor fan af 
sit høreapparat. Han bruger Widex’ top-
model, Dream, og den avancerede teknik 
giver ham mulighed for at høre nuancer 
i musikken, han med årene havde glemt 
eksisterede.

”Musikkens fineste detaljer ligger ofte i 
de høje tonelejer. Dem må jeg indrømme, 
at jeg ikke havde hørt et stykke tid. Siden er 
udviklingen gået så stærkt, at apparaterne 
i dag åbner for endnu flere detaljer. Ser 
man bort fra de forbedrede samtaler med 
familien, ligger den helt store fordel for 
mig i musikken,” siger han, der bliver en af 

de første herhjemme til at prøve den nye 
Widex Unique.

Gode gener og en sund livsførelse
Man skal nok være musiker af Bent Fabri-
cius-Bjerres kaliber for at forstå musikkens 
univers til fulde. Dens reelle betydning 
forklarer han selv sådan her:

”Skulle jeg miste en af mine sanser, ville 
jeg hellere blive blind end døv. Jeg oplever 
mere gennem ørerne end gennem øjnene. 
Musikken har givet mig fantastiske oplevel-
ser, lige siden jeg var dreng i 1930’erne, og 
gør det stadig,” siger han.

At det skulle gå så galt, tyder intet dog 
på. Bent tilskriver sit helbred gode gener 
og en sund livsførelse. Han dyrker motion 
syv gange om ugen – fem gange tennis og 
to gange ridning – har et aktivt, offentligt liv 
og går i øvrigt på arbejde hver dag. Til aften 
nyder han et enkelt glas god rødvin og går 
tidligt i seng. Rygning kvittede han for 40 
år siden.

Liv har vi sgu’ ikke for meget af
”Desværre er mange af ens venner faldet 
fra, når man kommer i min alder. Jeg har 

set, hvor meget høreproblemer forstærker 
aldringsprocessen. Kan man ikke høre, 
hvad der bliver talt om, falder man ligesom 
sammen, går ind i sig selv, bliver isoleret,” 
fortæller Bent Fabricius- Bjerre.

”Hørelsen er fundamental for sundhe-
den. Jeg råder altid mine venner at gå til 
Din Hørespecialist, når de begynder at sige 
’hvad siger du’ hele tiden,” siger han, der 
alene i oktober giver 11 koncerter rundt 
om i landet.

”Det er er spild af liv at sidde med dårlig 
hørelse, fordi man ikke kan tage sig sam-
men. Liv, det har vi sgu’ ikke for meget af,” 
lyder Bent Fabricius-Bjerres afskedssalut ■

Alley Cat
Nummeret Alley Cat vandt en Grammy 
som bedste instrumental-nummer i 
1962. Det spilles stadig i flere variatio-
ner over hele verden. På det seneste har 
en mexicansk hjem-is kæde taget num-
meret til sig. I stedet for at ringe med 
en klokke, lyder Bent Fabric’s berømte 
toner, når isvognene triller rundt i de 
mexicanske gader.

Bent Fabricius- 
Bjerre turnerer 
stadig og giver 11 
koncerter alene 
i oktober. Han 
holder sig i form 
ved at spille ten-
nis fem gange om 
ugen og tilskriver 
i øvrigt sin eksem-
plariske sundhed 
’gode gener’. Og 
et godt glas rød-
vin til aften.

“Jeg oplever mere gennem ørerne end gennem øjnene”
 Bent Fabricius-Bjerre

➝
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BRILLER, KONTAKTLINSER 
& LASERBEHANDLING

Thiele har i knap 200 år solgt briller og begyndte med kontaktlinser for 

over 50 år siden. Vidste du at Thiele nu også tilbyder øjenlaserbehandlinger.

 

Kun hos os får du 100% uvildig rådgivning, om hvad der er det rigtige for 

netop dine øjne. Thieles øjenlæger benytter markedets mest avancerede 

laserbehandling SMILE, der samtidig er den mest skånsomme for dine øjne.

KVALITET  DER  SES

Thiele Image Ads [210x297].indd   1 08/10/2015   17.02
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AT HØRELSEN IKKE bliver bedre med tiden er 
en sandhed, som alle kommer til at kende. 

Men hvorfor lide under det? Hos danske 
Widex har 200 ingeniører arbejdet i fire år 
for at udvikle markedets bedste og flotteste 
høreapparater. Med UNIQUE har de nået 
deres mål.

UNIQUE opfanger alle de lyde, du har 
brug for. Fra høje til dybe toner, og fra 
kraftige til meget svage lyde. Intet andet 
høreapparat kan give et så stort spekter af 
behagelige, hørbare lyde.

UNIQUE-høreapparaterne har været testet 

af en gruppe brugere, og efter deres vur-
dering er der tale om et mesterværk. 100% 
af deltagerne i undersøgelsen oplevede en 
tydelig forbedring i hørelse. Dette er ganske 
simpelt imponerende.

Blandt nyhederne i UNIQUE er et fuld-
stændigt redesign af flere af de essentielle 
dele af høreapparatet. Apparaterne gen-
giver lyde, som andre apparater ikke kan 
få frem. Opfattelse af tale i vindstøj er for-
bedret med op til 50%, hvilket også er det 
bedste, der hidtil er målt. 

Et nyudviklet og sofistikeret lyttesystem 

gør, at apparaterne genkender og arbejder 
med ni forskellige lyttesituationer. Det 
forbedrer evnen til kontinuerligt og præcist 
at arbejde optimalt for den enkelte bruger.

Med UNIQUE vil hørelse blive en genop-
dagelse – hvor du vil kunne høre dine om-
givelser: Tale bliver igen forståelig, og du vil 
høre de mange vigtige lyddetaljer, der gør 
det nemt at orientere sig i hverdagen. 

Ikke mindst vil du også høre de velkend-
te lyde i din bolig, i naturen og trafikken, 
som med UNIQUE føles behageligt nær-
værende.

VERDENSPREMIERE! Din Hørespecialist tilbyder dig som de første i Danmark den helt 
nyudviklede danske høreapparatserie: WIDEX UNIQUE™

Ønsker du at prøve UNIQUE gratis i en måned?Ring til os på70 11 10 70

STOR LYD  
– UDEN BARRIERER
Widex UNIQUE™ udmærker sig ved at opfange og forstærke markedets 
bredeste spekter af lyde, så du igen kan høre tale uden at skulle bede om 
at få noget af det gentaget.
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DU KAN FLYTTE DINE HORISONTER

UNIQUE har en uovertruffen evne til at 
indstille sig til de omgivelser, du befinder 
dig i: 

> Hvis du er hjemme, og der er forholds-
vis stille omkring dig, vil UNIQUE lade 
dig høre svage lyde som sagte tale, 
men ikke irriterende småstøj som køle-
skabets summen eller trafikstøj udefra.

> Hvis du f.eks. er til en større komsam-
men eller på kursus, hvor der ofte er 
meget samtale-støj, vil UNIQUE frem-
hæve tale fra den person, du retter 
ansigtet mod – og samtidig dæmpe 
omkringværende snak.

> Hvis du kører i bil, vil UNIQUE dæmpe 
motorstøj og fremhæve tale fra dine 
medpassagerer eller fra radioen.

> Befinder du dig ude, så har UNIQUE 
tillige markedets mest effektive dæmp-
ning af vindstøj. 

STOR LYD  
– UDEN BARRIERER

Med UNIQUE hører du de vigtige 
lyde, som du ønsker at høre!

Det er rart at kunne følge med i, 
hvad der foregår, uanset om man 
slapper af hjemme eller deltager 
i samvær, hvor samtale spiller en 
vigtig rolle.

Din Hørespecialist kan som de 
første i Danmark tilbyde dig 
Widex UNIQUE™ høreapparatet 
i et bredt udvalg af bag-øret- og 
i-øret-modeller. Til enhver livsstil 
og ethvert hørebehov. 

Høreapparat-modellerne findes i 
14 flotte, moderne farver.

OM WIDEX

WIDEX ER EN familieejet virksomhed, som 
blev grundlagt i Danmark i 1956. I dag er 
det en af verdens førende producenter af hø-
reapparater. Widex høreapparater forhand-
les i flere end 100 lande over hele verden, og 
virksomheden har 3.800 ansatte globalt.

Widex store styrke er udvikling af digital tek-
nologi på et kvalitetsniveau, som de færreste 
kan matche. Det har givet virksomheden et 
omdømme som en af de mest innovative 
producenter i branchen. Widex har ikke en 
mission om at være de største i verden. Bare 
de bedste. Den kompromisløse indstilling 
til innovation har ført til fremskridt som for 
eksempel udviklingen af verdens første digi-
tale i-øret-høreapparat.

Widex forener teknologi, funktionalitet og 
design. Widex står for høreapparatløsninger, 
som er nemme at bruge, som gnidningsløst 
integreres i dagligdagen, og som gør det 
muligt for brugerne at høre naturligt.

De digitale høreapparater fra Widex hører til 
blandt de mindste og letteste på markedet
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Du hører med hjernen 
— ikke med ørerne

Lyd er en ting — få det til at give mening er alt!
Oticon høreapparater indeholder BrainHearing-teknologiTM, som supporterer  
din hjerne, så lydene giver bedre mening med mindre anstrengelse. Det betyder, 
at du nemmere kan følge med i samtaler med fx familie og venner og bliver 
mindre træt sidst på dagen.

Oticon høreapparater giver dig den lydoplevelse, som du ønsker og opfylder  
dine individuelle behov. 

Læs mere om Oticon høreapparater og BrainHearing på Oticon.dk
Følg os på Facebook Oticon People First Danmark
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Der skal ikke herske tvivl 
om, at personalet på syge-
husene er fagligt dygtige, 
kompetente og helt sikkert 
er interesseret i, at du som 
bruger får det bedst mulige 
resultat. Desværre er der bare 
begrænsninger i de offentlige 
klinikkers råderum.”
Michael Westermann,  
adm. dir. i Din Hørespecialist

Der er to muligheder, når du skal have nyt høreapparat. Gennem det 
offentlige eller privat. Herunder ridser vi de væsentligste forskelle op.

✚	 Din Hørespecialist 
har som regel 2-3 
dages ventetid

�  Den gennemsnitlige 
ventetid i det offentli-
ge i 2015 er 33 uger

DU KOMMER TIL MED DET SAMME

✚	 Hos Din Hørespecia-
list kan du prøve flere 
forskellige løsninger i 
30 dage gratis

�  Personalet i det offent lige 
skal give dig det billigst  
mulige apparat

FÅ DET BEDSTE APPARAT

✚	 Vi har 30 butikker 
spredt over hele 
landet – og 10 til 
åbner snart

�  Kun 17 sygehuse 
samt en række øre-
læger kan uddele 
høreapparater

KORT REJSETID

✚	 Du får erstattet dit 
høreapparat, hvis 
du mister det – 
med det samme

�  Du får erstattet dit høre-
apparat, hvis du mister 
det – når der er tid

TRYGHEDSGARANTI

✚	 Din Hørespecialist kan også 
udlevere et høreapparat for 
tilskudsbeløbet, men du kan 
sammenligne det med andre

�  Det offentlige giver 
dig et høreapparat 
gratis, men du kan 
stadig ikke vælge

GRATIS HØREAPPARAT

✚	 Hos Din Hørespecialist afsætter 
vi 90 minutter. Succesfuld til-
pasning tager tid

�  De store sygehuse 
audiologiske klinik-
ker afsætter ned til 
35 min til tilpasning

VI FORETAGER GRUNDIGERE UNDERSØGELSER

DU BLIVER MERE TILFREDS

(Eurotrack: Officiel undersøgelse fra 2009)

Ring til os for en uforpligtende samtale på  70 11 10 70

Hvorfor skal du vælge privat  
frem for offentlig høreklinik?
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✚	 8 ud af 10 brugere med 
et middelsvært høretab 
er tilfredse med den 
private behandling 

�  6 ud af 10 brugere 
med et middelsvært 
høretab er tilfredse 
med den offentlige 
behandling 

“

✚	 Vi lever af din 
tilfredshed

� Det offentlige kan 
nogle gange have 
meget travlt

DEN BEDSTE SERVICE
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ØNSKER DU DIG BEDRE HØRELSE?
Gå ikke glip af hyggelige samtaler med familie og venner

Prøv gratis de høreapparater 
vi synes er verdens bedste

”Nu kan jeg være meget 
mere for mine børnebørn. 
Før forsvandt deres små 
stemmer - jeg hørte dem ikke”

Uffe Ellemann-Jensen bruger af 
Widex høreapparater

”Det er dumt at vente. 
Et høretab er mere synligt 
end et høreapparat” 

Morten Olsen bruger af 
Widex høreapparater

THIELE TILBUD - kun til THIELE kunder
Få 25% på egenbetalingen* - på eksklusiv Widex pakke 

I forbindelse med vores nye samarbejde med Thiele tilbyder vi, helt særligt, 
denne topkvalitetspakke fra den danske høreapparatproducent Widex.

Widex topprodukt, DREAM, er allerede af tusindvis af danskere, kendt for 
tårnhøj kvalitet og for enestående naturtro lyd.

Prøv pakken gratis i 30 dage hos Din Hørespecialist.

Unik tilbudspakke til Thiele kunder:
2 stk. WIDEX DREAM330
1 stk. RC-DEX, fjernkontrol
1 stk. DRY-GO UV, tørreboks

70 11 10 70 
www.dinhs.dk

* Egenbetaling er den del af behandlingen, som tilskuddet fra regionen ikke dækker. Tilbuddet gælder til og med 31-03-2014

JA TAK - jeg vil gerne ringes op og få en tid til gratis høretest og afprøvning af Widex pakken.

JA TAK - venligst send mig mere information om nedsat hørelse og høreapparater: 

Dit navn:

Din adresse:

Dit telefonnummer:

FOR 5. GANG var der dækket op til frokost 
med vin og øl på Brasseriet i Gilleleje med 
fri udsigt over havnen og Øresund og det 
på en dag, hvor solen skinnede fra en kniv-
skarp, blå himmel.

Din Hørespecialists frokostarrangemen-
ter er efterhånden berygtede. 20 gæster 
havde denne septemberdag taget imod 
invitationen. Under frokosten får gæsterne 
mulighed for at afprøve de nyeste høre-
apparater i en udfordrende lyttesituation. 
Hele seancen foregår under kyndig vejled-
ning af uddannede hørespecialister. 

Kom med til en dejlig frokost 
Din Hørespecialist tilbyder en måneds gra-
tis prøvetid på de nyeste, højteknologiske 
høreapparater fra Widex. Det giver mulig-
hed for at afprøve et høreapparat i egne 
omgivelser og i de dagligdags situationer, 
ens liv består af.

Frokosterne afholdes over hele landet i 
nærheden af vores 30 butikker. Alle, som 
har haft deres nuværende høreapparat i tre 
år, er velkomne og kan tilmelde sig ved at 
ringe til vores hovednummer eller benytte 
talonen på modstående side.

Forinden havde gæsterne været forbi Din 
Hørespecialists lokale butik for at få foreta-
get en gratis høreprøve, så låneapparatet 
kunne udleveres perfekt justeret efter indi-
viduel livsstil og specifikke behov.

Deltagelsen er helt uforpligtende. I sin 
velkomsttale forklarede marketingchef 
Peter Georg Hansen formålet med de po-
pulære frokoster.

”Det drejer sig om at udbrede kend-
skabet til den nyeste teknologi inden for 
høreapparater. Udviklingen gør enorme 
fremskridt i disse år. Et moderne høreap-
parat kan i dag imødekomme de fleste 
høretab og være med til at sikre brugeren 

et liv på lige fod med normalt hørende,” 
sagde han, mens tjenerne bar stjerneskud 
og drikkevarer ind.

”Men det handler også om noget mere 
fundamentalt. Vi ved, at 800.000 danskere 
lider af høreproblemer, og at kun 350.000 
rent faktisk benytter sig af apparater. Der 
findes stadig et tabu hos nogle i forhold til 
høreproblemer. Det er ikke fair.”

Individuelt indstillede 
Inden frokosten får gæsterne udleveret hver 
deres individuelt indstillede apparater af ud-
dannede høreteknikere, som også instruerer 
dem i at udnytte dets mange muligheder.

På bordene ligger Widex’ mikroskopiske 
apparater i 14 moderigtige farver. På stjer-
neskuddene ligger rejerne i trængsel på de 
højtbelagte, friskstegte fiskefileter. Froko-
sterne handler om hyggeligt samvær og om 
at yde en service ud over det sædvanlige.

OPLEV HVOR GODT ET   
HØREAPPARAT KAN LYDE
Din Hørespecialists frokoster på udvalgte restauranter rundt om i landet 
er meget populære. Det er foreløbigt blevet til over 100.

TEKST: JAKOB RUBIN FOTO: SIGNE HILKER
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ØNSKER DU DIG BEDRE HØRELSE?
Gå ikke glip af hyggelige samtaler med familie og venner

Prøv gratis de høreapparater 
vi synes er verdens bedste

”Nu kan jeg være meget 
mere for mine børnebørn. 
Før forsvandt deres små 
stemmer - jeg hørte dem ikke”

Uffe Ellemann-Jensen bruger af 
Widex høreapparater

”Det er dumt at vente. 
Et høretab er mere synligt 
end et høreapparat” 

Morten Olsen bruger af 
Widex høreapparater

THIELE TILBUD - kun til THIELE kunder
Få 25% på egenbetalingen* - på eksklusiv Widex pakke 

I forbindelse med vores nye samarbejde med Thiele tilbyder vi, helt særligt, 
denne topkvalitetspakke fra den danske høreapparatproducent Widex.

Widex topprodukt, DREAM, er allerede af tusindvis af danskere, kendt for 
tårnhøj kvalitet og for enestående naturtro lyd.

Prøv pakken gratis i 30 dage hos Din Hørespecialist.

Unik tilbudspakke til Thiele kunder:
2 stk. WIDEX DREAM330
1 stk. RC-DEX, fjernkontrol
1 stk. DRY-GO UV, tørreboks

70 11 10 70 
www.dinhs.dk

* Egenbetaling er den del af behandlingen, som tilskuddet fra regionen ikke dækker. Tilbuddet gælder til og med 31-03-2014

JA TAK - jeg vil gerne ringes op og få en tid til gratis høretest og afprøvning af Widex pakken.

JA TAK - venligst send mig mere information om nedsat hørelse og høreapparater: 

Dit navn:

Din adresse:

Dit telefonnummer:

JA TAK – jeg vil gerne ringes op og få en tid til høreprøve og tilmelde mig frokost med test af UNIQUE.

Vil du gerne med til en sådan frokost nær dig?

Udfyld denne talon, ring til os på 70 11 10 70  
eller tilmeld dig på www.dinhs.dk

✂

OPLEV HVOR GODT ET   
HØREAPPARAT KAN LYDE

”Trods sin utroligt lille størrelse indehol-
der et moderne høreapparat en avanceret 
computer,” sagde Peter Georg Hansen.

De nyeste høreapparater er baseret på 
trådløs teknologi og giver mulighed for en 
række ekstraudstyr. Med en diskret fjernbe-
tjening kan man skrue op og ned for lyden 
samt skifte mellem de forskellige program-
mer der er lagt ind i høreapparatet.

Andre enheder er udviklet specielt til hø-
reapparatbruger, der oplever udfordringer, 

når de skal høre tv eller tale i mobiltelefon. 
Samtidig fjerner et indbygget noise reducti-
on system digitalt uønsket støj.

Naturligvis er formålet med frokosterne 
også at skabe vækst i forretningen. Men 
det kan kun ske gennem et samarbejde, 
og Din Hørespecialist går hele vejen for, at 
kunderne ender med nogle høreapparater, 
som de bliver glade for.

”Til forskel fra det offentliges hørecentre 
er vi i konkurrence. Det er til kundernes 

klare fordel. Vi lever kun, hvis vores kunder 
er tilfredse. Det er jeres garanti for vores 
commitment,” sagde Peter Georg Hansen.

Det handler om livskvalitet 
Det handler kort og godt om livskvalitet. 
Lever man med et ubehandlet høretab, 
eller har man høreapparater, der ikke lever 
op til forventningerne og i værste tilfælde 
ender i skuffen, risikerer man at gå glip af 
de vigtige ting i livet. Kommunikationen 
med andre mennesker.

”Vi hader høreapparater, der ender i en 
skuffe. Det betyder, vi ikke har gjort vores 
arbejde godt nok. Vi bliver ved, til apparatet er 
perfekt indstillet, og kunderne er tilfredse. Der-
for er vores kunder velkomne i vores butikker 
lige så meget og lige så tit, de har lyst.” ■

Hørespecialist Lotte Kempf fra Din Hørespecialist i Gilleleje 
forklarer for de fremmødte under kaffen.

Kenn Asbjørn Andersen, 71, fik høreapparat 
som 48-årig: “Det var en rigtig god oplevelse  
at være med til frokosten og få mulighed for  
at afprøve det nyeste inden for høreapparater.  
Nu glæder jeg mig til at komme hjem og teste 
det i mine egne omgivelser.”

“Vi hader høreapparater, der ender i en skuffe.  
Det betyder, vi ikke har gjort vores arbejde godt nok.” 
Din Hørespecialist sætter en ære i tilfredse kunder  
og bliver ved til apparatet er perfekt indstillet.
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Hos Widex har vi altid kombineret den nyeste viden med en 
naturlig nysgerrighed for at finde den bedst mulige løsning på 
individuelle høretab. Vores innovative løsninger har ført til frem-
skridt som f.eks. verdens første 100% digitale i-øret-høreapparat 
og vores revolutionerende trådløse teknologi.

Høreapparater er dog mere end blot teknologi. Ikke alene skal de 
være en hjælp til at høre bedre, de skal også være behagelige og 
nemme at bruge. 

Vi tror også på intelligente løsninger og på, at tingene altid kan 
gøres bedre. Vores 100% CO2-neutrale hovedsæde i Danmark er 
et godt eksempel på dette.

I vores fortsatte søgen efter unikke løsninger på komplekse 
problemer tilstræber vi at give mennesker med hørenedsættelse 
samme forudsætninger for kommunikation som normalthørende.

Hos Din Hørespecialist er kvalitet ikke bare noget vi taler om. Det 
er den røde tråd i alt hvad vi gør og samtidig er det vores 
grundlæggende ønske at gøre en forskel for hver enkelt kunde. 
Helt konkret betyder det, at vi kun fører de bedste danske kvalitets- 
høreapparater, som vi af erfaring ved giver de gladeste kunder. 
Vores målsætning for hver eneste kunde er at høreapparater 
skal virke så godt, at de kan benyttes med glæde hver dag, i alle 
hverdagens situationer. Dette sikrer vi ved at skræddersy en helt 
individuel løsning der gennem grundig vejledning, rådgivning og 
god tid giver den optimal hørelse.

Vi mener at denne målsætning bør være et krav som du stiller til 
din hørespecialist.  

DIN HØRESPECIALIST HAR 21 BUTIKKER I HELE DANMARK 
HVOR VI STÅR KLAR  TIL AT HJÆLPE DIG.

BIRKERØD - Hovedgaden 15

BRØNDERSLEV (Thiele) - Algade 1

FREDERICIA (Thiele) - Jyllandsgade 10

FREDERIKSBERG (Thiele) - Gl. Kongevej 119

GENTOFTE - Gentoftegade 47

GILLELEJE - Møllegade 2

GRÅSTEN - Torvet 3

HADSUND (Thiele) -  Storegade 33

HILLERØD (Thiele)  - Slotsgade 25

HØRSHOLM (Thiele) - Hovedgaden 24

KALUNDBORG - Vænget 22

KOLDING (Thiele) - Kolding Storcenter

LYNGBY (Thiele) - Lyngby Hovedgade 66A

NÆRUM - Nærumvænge Torv 15

ODENSE (Thiele) - Rosengårdscentret 

RANDERS (Thiele) - Brødregade 9

RIBE - Saltgade 8

ROSKILDE - Gullandsstræde 9

SKAGEN (Thiele) - Sct. Laurentii Vej 69

TAASTRUP (Thiele) - Taastrup Hovedgade 75

VEJEN - Nørregade 33

70 11 10 70 
www.dinhs.dk

FIND DIN
HØRESPCIALIST 

Jan - 13 T

Din Hørespecialist ApS
+ + + 24851 + + +
0893 Sjælland USF B

Hovedgaden 49, 1. sal - 2970 Hørsholm

✂

KAREN SKAU MEINCKE kan ikke forestille 
sig, hvordan det ville være, hvis kæresten 
ikke havde sit høreapparat. Dennis Clausen 
har stærkt nedsat hørelse, men fungerer i 
de fleste situationer helt normalt med sine 
Widex Dream i ørerne.

”Vi ville nok have en rigtig dårlig kom-
munikation. Uden apparaterne er Dennis 
ikke meget bevendt. Vi ville nok gå rundt 
og blive irriterede på hinanden,” siger 
61-årige Karen Skau Meincke.

Dennis Clausen fik sine høreapparater 
som 55-årig for otte år siden. Høreskaden 

var skyldtes mange års arbejde som skov-
løber med larmende maskiner. I dag er 
han efterlønsmodtager og på sit 3. apparat, 
som han fik for tre uger siden hos Din Hø-
respecialist på Frederiksberg.

Et aktivt liv
Han og kæresten lever et aktivt liv med 
koncerter og sportsstævner. De er hyp-
pige gæster til håndboldklubben Køben-
havn-Koldings kampe i Brøndby Hallen og 
følger Slangerup Speedway-klubs hjemme-
matcher gennem hele sæsonen.

Uden høreapparatet kunne ingen af 
delene lade sig gøre. Stadig er der visse 
ting, Dennis Clausen ikke kan. Dertil er 
hørenedsættelsen for stor. Det har Karen 
Skau Meincke lært at leve med.

Diskanten var væk
”Jeg skal lade være at tale med ham, hvis 
vi ikke er i samme rum. Og han skal lade 
være at svare, hvis han ikke er sikker på, 
at han har forstået, hvad jeg spørger om,” 
siger hun.

Parret har lige været i Cirkusrevyen og er 
faste deltagere til Niels Hausgaards kon-
certer. Under koncerterne indstiller Dennis 
Clausen sit høreapparat til ’musik’ med 
fjernbetjeningen, som han altid har hæn-
gende om halsen.

”Det tog mig lang tid at acceptere, at min 
hørelse var dårlig. Diskanten var væk. Uden 
høreapparat kan jeg for eksempel ikke høre 
rindende vand fra vandhanen, uanset hvor 
kraftigt det løber,” siger Dennis Clausen.

Efter Karen Skau Meinckes mening er det 
ikke kun den hørehæmmede, der har et 
problem.

”Den, som lever med en person med 
nedsat hørelse, er også belastet. For ek-
sempel taler Dennis selv meget højt, når 
han ikke har apparaterne på. Det skal jeg jo 
også til ham. Det er stressende for begge 
parter,” siger hun ■

“Han svarede i øst, 
 når jeg spurgte i vest”

Dennis og Karen 
er enige. Det 
handler om 
livskvalitet.
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“Han svarede i øst, 
 når jeg spurgte i vest”
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DU FINDER OS HER!

Birkerød 
Hovedgaden 15

Frederiksberg 
Gl. Kongevej 119* 

Gilleleje 
Møllegade 2

Hillerød 
Slotsgade 25* 

Hørsholm 
Hovedgaden 24* 

Kalundborg 
Vænget 22

Lyngby 
Lyngby Hovedgade 66A* 

Nærum 
Nærum Vænge Torv 15

Roskilde 
Gullandsstræde 9

Slagelse  
VestsjællandsCentret 103* 

Tåstrup 
Tåstrup Hovedgade 75* 

Valby  
Bomuldsgade 7* 

Brønderslev 
Algade 1* 

Esbjerg 
Kongensgade 72* 

Fredericia 
Jyllandsgade 10* 

Frederikshavn 
Danmarksgade 70A* 

Gråsten 
Torvet 3

Haderslev 
Bispegade 16 Åbner 1.12.

Hadsund 
Storegade 33* 

Hobro 
Adelgade 22* 

Kolding 
Østergade 20* 

Løgumkloster 
Markedsgade 7* 

Odense SØ 
Rosengårdscenteret* 

Randers 
Brødregade 9* 

Ribe 
Saltgade 8

Silkeborg 
Søndergade 1B* 

Skagen 
Sct. Laurentii Vej 69* 

Vejen 
Nørregade 33, st

Åbenrå 
Ramsherred 43* Åbner 1.12.

Aalborg (Aalborg Storcenter) 
Hobrovej 452* 

SJÆLLAND FYN OG JYLLAND

*= I samarbejde med Thiele
Hørelse der fremmer forståelsen

70 11 10 70
www.dinhs.dk

RING TIL DIN LOKALE HØRESPECIALIST


