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Tandea erbjuder en
licensmodell med bett
Tandvård som erbjuder bästa kvalitet, högsta tillgänglighet och till konkurrenskraftiga priser. I förening med vårt sociala engagemang och samarbete med
skolor och idrottsklubbar erbjuder Tandea ett mervärde för våra kunder och för
samhället på de platser där vi är etablerade.
Med en tydlig profil har vi lyckats skapa ett dokumenterat framgångsrikt
koncept. Idag har vi tre mottagningar men vet att det finns en stor efterfrågan
på vårt erbjudande. Kronan på verket i vår tillväxtstrategi är en licensmodell
som erbjuder andra att dra nytta av våra kunskaper, erfarenheter och resurser.
Vi ställer krav på våra licenstagare men erbjuder i gengäld en affärsmodell
som innefattar stöd vid etablering inom avtal, försäkringar, marknadsföring
och med myndighetskontakter. Efter etablering erbjuder vi stöd inom ekonomi,
kvalitetssäkring, marknadsföring och fortbildning. Och mycket mer.
Tandea kan förverkliga dina drömmar och vara bryggan till framgång
för din verksamhet. Låter det intressant?

Hanne Sliwo
Grundare av Tandea
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Gedigen erfarenhet och
hög kvalitet
Företaget grundades 1998 och har sedan dess bedrivit allmän tandvård
i Botkyrka (Norsborg). 2008 bytte vi namn till Tandea AB. 2011 slogs
dörrarna upp för Tandea i Skärholmen och 2012 för Tandea i Skogås.
I dagsläget har koncernen ett 30-tal anställda.
Vi har kombinerat förstklassig allmäntandvård med ett lågt pris, hög service och
långa öppettider. Detta gör Tandea till ett av Stockholms förmånligaste tandvårdsföretag. Med moderna material och metoder erbjuder vi våra kunder tandvård med
omtanke. Tandea erbjuder allt ifrån traditionell tandvård till avancerad tandvård,
såsom implantatkirurgi och bettrehabilitering.
Tandea har befolkningsansvar på uppdrag av Stockholms Landsting och arbetar i
anslutning till Försäkringskassan. Vi arbetar med omtanke och omsorg som viktiga
ledord i vårt arbete och har som mål att alltid ligga i framkant när det gäller moderna
metoder och utrustning.
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Tandeas vision är att vi alltid
ska vara det självklara privata
tandvårdsalternativet i våra
upptagningsområden.

Tandea Franchising
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Inarbetat varumärke med
stark profil
Som licenstagare får du tillgång till Tandeas varumärke. Ett varumärke är mer än bara en logotyp, det är vad alla gör tillsammans
med paketering, inredning, skyltning och kommunikation.
Tandea har ett väl inarbetat koncept med en logotyp, typsnitt och färger som
används på ett konsekvent sätt för att skapa en igenkänning. Klinikerna ska,
i möjligaste mån, se likadana ut vad gäller inredning och utrustning.
Som stöd finns en guide som beskriver hur varumärket ska hanteras och som
licenstagare får du ta del av det koncept som finns i form av marknadsföringsmaterial
såsom hemsida, annonser, kontorstrycksaker, profilmaterial och säljmaterial.
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Tandvård av högsta kvalitet
till marknadens bästa pris
Tandea erbjuder såväl allmän som specialiserad tandvård till
människor i alla åldrar.
Målet är att ge behovsanpassad och prisvärd tandvård med avancerad teknik som
leder till friska tänder hela livet. Våra metoder är toppmoderna, våra material förstklassiga och vår utrustning ligger i framkant för marknadens teknologi.
• Vi försöker alltid hålla lägre priser.
• Vi strävar efter att ge trygghet och trivsel för såväl patienter som anställda.
• Vi är lyhörda för patientens behov och strävar efter att alltid hitta den bästa
lösningen för varje patient.
• Vi har hög tillgänglighet i form av långa öppettider.

Vuxentandvård

Akut tandvård

Barntandvård

Tandea

Konkurrenskraftigt pris

Tandvård
till särskilda
grupper
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Tandea erbjuder möjligheten
att bli licenstagare!
Att vara licenstagare innebär att du äger din verksamhet och driver
ett eget aktiebolag under varumärket Tandea samtidigt har du tillgång
till Tandeas koncept, komplett design/interiörmaterial samt en väl
inarbetad grafisk profil.
Som licenstagare under varumärket Tandea tar du del av en gemensam identitet i allt
från kläder, utrustning, inredning, hemsida, sociala media, kontorsmaterial, PR och
grafisk profil.
Genom att vara ansluten till Tandea utnyttjar du stordriftens fördelar och får tillgång till
kunskap för en lyckad affärsverksamhet och utvecklad konkurrenskraft. Inom Tandea
finns en hel del erfarenhet och kunskap som gärna förmedlas till dig som licenstagare för
att göra dig ännu mer framgångsrik.
Vid uppstarstfasen hjälper vi till med gemensam utbildning av den nya personalen.
Vi hjälper till även med intern utbildning vid nyrekrytering av tandläkare. Vid ett par
tillfällen per år har vi också gemensamma utbildningsdagar för alla inom Tandea-kedjan.
Som licenstagare får du även hjälp att komma igång med specialiserade tandvårdstjänster såsom implantatkirurgi, och implantatprotetik. Vi hjälper även till att inhandla
ett brett utbud av munvårdsprodukter till s.k. munvårdsshopen.
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Till dig som licenstagare
För att bli licenstagare i Tandea ska du bland annat ha minst 2 års yrkeserfarenhet, vara en
skicklig tandläkare med goda referenser, ha ledaregenskaper, vana från eget företagande,
tala god svenska och vara intresserad och motiverad av att driva praktik i Tandeas namn.

Vid start

• Ekonomisk modell

• Beprövat tandläkarkoncept med
bevisad framgång

• Etableringsschema & tidsplaner

• Behovsanalys av ditt område/ upptagningsområde, konkurrenter, vuxna

• Försäkringslösningar

• Hyresavtal och hyresförhandlingar
för lokal / krav på hyresvärd,
momsfri mm
• Finansieringspaket leasing och bank
• Myndighetsansökningar och myndighetskrav / upphandling, befolkningsansvar, ansökan för att uppfylla
krav

Vid driften
• Ekonomi- och löneadministration
• Arbetsprocesser och rutiner
• Utbildningsmaterial och metoder
• Handbok

• Arkitekt
• Inköpslistor inventarier & utrustning
• Grafisk profil och designprogram
• Utbildning av koncept och drift för
olika yrkesgrupper
• Praktikträning
• Marknadsföringssupport och start
upp aktiviteter

• Personalplaneringsverktyg
i Excellösning
• Hemsida
• Fortutbildningsprogram, regelbundna
interna och externa

• Datasystem, kassa, kundregister

• Löpande supportfunktion avseende
driftsfrågor

• Drift planering, egenkontroller, arbetsprocesser och dagliga rutiner

• Support i företagandet

• Kvalitetssäkringsrutiner och kundnöjdhetsprogram. IVO avvikelsehantering,
checklistor, iPad för kund i reception

• Löpande utveckling
• Kvartalsträffar och forum
• Konceptråd

För mer information kontakta Hanne Sliwo på
08-506 621 00, 0739-91 57 38 eller hanne@tandea.se
www.tandea.se

