Tandlægekonceptet
Vi har specialiseret os i rådgivning og finansiering
af tandlæger og deres klinikker. Vi giver økonomisk
sparring og finansielle løsninger, der er skræddersyet
til netop din tandlægepraksis.
Vi har øre for individuelle løsninger, giver råd
til udvikling, og følger vore kunder fra krone til
krone…
Vi tør stille de nærgående og relevante spørgsmål.
Branchekendskab
For altid at kunne levere en stor ekspertise og viden
på tandlægeområdet, er tandlæge-konceptet pt.
koncentreret i 7 afdelinger.
Branchekendskabet gør, at tandlæge-rådgiverne
hurtigt og seriøst kan give en kvalificeret rådgivning.
Vi vil gerne dele vores viden med dig. Vi spørger
blandt andet…
■
■
■
■
■
■

Om din omsætning pr. time er tilfredsstillende?
Hvor stort et dækningsbidrag har du på
dine medarbejdere?
Anvendes klinikkens behandlingsrum optimalt?
Kan du reducere dit vareforbrug og dine
omkostninger?
Udfører du og dine ansatte det, I hver
især er bedst til?
Trives dine medarbejdere?

Spar Nords tandlægerådgivere tilbyder
Som medlem af PTO tilbyder vi:
■ GRATIS MasterCard Platin inkl. rejseforsikring
■ GRATIS Døgnboks aftale
■ GRATIS Netbank
■ INGEN stiftelsesgebyr
■ GRATIS bankskifte
■ INTET årligt forlængelsesgebyr
■ Formue rådgivning inkl. skatteplanlægning
■ GRATIS energirapport inkl. termografering

Tandlæge – tal med en bank, der forstår dig.

På baggrund af en vurdering af din klinik og dine
personlige kapitalforhold, vil vi give dig et godt og
konkurrencedygtigt tilbud.

For yderligere information, kontakt en af Spar
Nords 7 Tandlægerådgivere:
Spar Nord København
Ann-Brigitt Meidahl
Tlf. 33 30 87 18
Mail: abm@sparnord.dk
Spar Nord Århus
Jytte Blokager
Tlf. 87 30 31 97
Mail: jbl@sparnord.dk
Spar Nord Odense
Lise Andersen
Tlf. 63 12 52 83
Mail: lid@sparnord.dk
Spar Nord Vejle
Martin Holbech
Tlf. 76 41 47 57
Mail: mab@sparnord.dk
Spar Nord Frederikshavn
Kristian Bang
Tlf. 96 20 07 23
Mail: krb@sparnord.dk
Spar Nord Vejgaard
Brian Rank Larsen
Tlf. 96 30 33 17
Mail: brl@sparnord.dk
Spar Nord Holbæk
Casper Lund
Tlf. 59 45 42 25
Mail: clu@sparnord.dk

www.sparnord.dk/tandlaege

