Har du ett hålrum att fylla?
Växande tandläkarkoncern söker lokaler

Tandea licensiering

Tandea – en modern
tandläkarkedja
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.
Vår vision
Tandeas vision är att vi alltid ska vara det självklara privata tandvårdsalternativet
i våra upptagningsområden. 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.
Nu är vi mogna för att ta nästa steg i vår expansion och i samarbete
med Franchise Group söker vi nu bra lägen för att etablera flera
tandläkarpraktiker.

Hanne Sliwo
Grundare av Tandea
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Inarbetat varumärke med
stark profil
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. Tandea jobbar aktivt med
marknadsföringsmaterial såsom hemsida, annonser, kontorstrycksaker, profilmaterial
och säljmaterial.

Etableringsstrategi
Vi söker i första hand verksamhetslokaler i Storstockholm men hela
Sverige kan vara av intresse om rätt förutsättningar finns.

• Grundstorlek är ca 200 kvm (3 tandläkare), men andra
storlekar kan vara av intresse om rätt förutsättningar finns.
• Centrala lägen med bra skyltmöjligheter.
• Gärna köpcentrum, galleria eller i direkt närhet till andra butiker.
• Närhet till parkering och kommunikationer
Vi har en professionell syn även på etableringsprocessen. Därför har
vi egna arkitekter och om så behövs kan vi bygga helt i egen regi.
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För mer information
Tandea AB, Hanne Sliwo, VD. Telefon 0739-91 57 38 eller
hanne@tandea.se
www.tandea.se

