
Gå-hjem-seminar for kiropraktorer 
Onsdag den 1. september 2021 kl. 17-19.30  
holder Lån & Spar et seminar for kiropraktorer

IDA, Kalvebod Brygge 31 
1560 København K

Vi har samlet et erfarent hold, som vil øse dig 
til i inspiration, gode idéer og fif. Så uanset 
din situation, er onsdag aften en god investe-
ring - i selskab med eksperter og kollegaer.

Hør om fordelene ved egen klinik, hvor du 
sætter standarden. Glæden ved at levere 
kvalitet og høj faglighed - og få en god for-
retning ud af arbejdet.

Glæd dig til en inspirerende aften i godt  
selskab. Tilmeld dig nu.

INVITATION
gå-hjem-seminar
for kiropraktorer, 
som ejer eller vil 

købe praksis

Fri parkering på 
pladser skiltet med 
IDA fra kl. 17.00

Book en  
plads lige nu:

lsb.nemtilmeld.dk/539
– eller ring til Lån & Spar  
Erhverv, tlf. 3378 2388.

Bemærk: Det er et no-show  
fee på 200 kr. 

TEMA:

GLÆDEN 
ved egen klinik

Køb og salg af klinik
Arbejdsglæde
Generationsskifte
Benchmarking

P



Dagens program
Onsdag den 1. september, kl. 17.00-19.30 
• Velkomst 

Erhvervsdirektør Sejr Jensen, Lån & Spar
• Finansiering af klinik 

Erhvervsdirektør Sejr Jensen og Erhvervs-
rådgiver John Scheerer, Lån & Spar

• Benchmark – hvordan klarer din klinik  
sig i forhold til andre? 
Statsautoriseret revisor Sten Jensen,  
Redmark

• Jura og personale  
Chefjurist Gitte Sauerberg,  
Dansk Kiropraktor Forening

• Køb, salg og samarbejdskontrakter 
Mette Neve, Clemens Advokater

Arrangementet starter kl. 17.00 og slutter  
kl. 19.30. Efterfølgende lidt at spise og drikke. 
Her er også mulighed for at stille spørgsmål  
og hyggesnak/networking. 

Tilmelding senest 29. august 2021 
På lsb.nemtilmeld.dk/539 – eller ring  
til Lån & Spar Erhverv, tlf. 3378 2388.

Seminar,  
København

Onsdag den 1. september 
2021 kl. 17.00-19.30

IDA, Kalvebod Brygge 31, 
1560 København K
Tilmelding senest 
29. august 2021

Seminaret er for dig, der ejer en klinik eller måske 
overvejer at købe en. Bliv opdateret med seneste nyt 
for kiropraktorer. Få indsigt i reglerne omkring køb og 
salg af klinik. Hvad skal du være opmærksom på i for-
hold til kontrakter, medarbejdere og lignende?  
Hvad skal du gøre, for at holde din praksis strømlinet, 
gennemskuelig og attraktiv til fremtiden?

Vi har inviteret de bedste specialister, og vi lover dig 
nogle spændende timer i selskab med kollegaer. Du får 
en masse viden og mulighed for at stille spørgsmål.

Gå-hjem-seminaret er gratis. Tilmeld dig nu.

Book en  
plads lige nu:

lsb.nemtilmeld.dk/539
– eller ring til Lån & Spar  
Erhverv, tlf. 3378 2388.

Bemærk: Det er et no-show  
fee på 200 kr. 

Få en arbejdsplads med høj 
faglighed, ansvar og overskud


