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Bergvik breddar utbudet i linje med
framtidens köpcenter.
Från och med den 24 juni kommer Bästa Bergvik kunna erbjuda sina besökare professionell
tandvård, då öppnar nämligen Tandkompaniet – Värmlands nyaste tandvårdsklinik med fokus på
kvalitet och omhändertagande, beläget mitt i centrat och helt i linje med vad våra kunder efterfrågar.
-

Det råder stor brist på tandläkare i länet och många patienter har svårt att få tag i en
tandläkare för att få hjälp med sina tänder. Genom att starta en helt ny klinik från grunden
finns det för oss stora möjligheter att hjälpa patienter som stått i kö länge för att komma till
tandläkaren, säger bröderna Aref och Adel Fani.

Tandvård är så mycket mer än själva åtgärderna som utförs. Varje patient är unik utifrån behov och
önskemål. Det är i kontakten med patienten som förtroende, tillit och vård skapas. Därför är det
viktigt att varje patient bemöts med stort engagemang och fokus för att uppnå en god munhälsa och
ett vackert leende.
-

I dagens hektiska samhälle är det viktigt att göra tandvården lättillgänglig. Tandkompaniet är
Värmlands första tandvårdsklinik beläget i ett köpcenter, vilket innebär att det blir lätt att hitta
hit, man får tillgång till gratis parkeringsplatser och möjlighet att kombinera ett besök hos oss
medan man utför sina dagliga ärenden i det rika utbud som Bergvik köpcenter i övrigt
erbjuder, säger Aref.

-

Att Tandkompaniet väljer att satsa på Bergvik visar att vi har ett starkt varumärke som ligger
i framkant med framtidens efterfrågan. Denna etablering är helt enligt den linje som vi jobbar
efter, att ständigt utveckla, förnya, och komplettera vårt centra med nya starka koncept som
våra kunder efterfrågar. Vi vill erbjuda det bästa och det lilla extra. Genom Tandkompaniet
breddar vi vårt utbud och blir en ännu mer komplett handelsplats”, säger Olof Ljungberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Ljungberg centrumchef Bergvik, 073-944 41 18 olof.ljungberg@newsec.se
Aref Fani och Adel Fani, Tandkompaniet, 0547716464, info@tandkompaniet.com

Snabbfakta Bergvik Köpcenter
Antal butiker: 80 butiker, caféer & restauranger.
Handelsyta: 54 000 kvm.
Parkeringsplatser: 2200 p-platser.
Omsättning: 2,2 Miljarder.
Besök: 6,2 miljoner besökare. Bergvik Köpcenter ligger längs med E18 där två Europavägar ansluter norrifrån. Bergvik
Köpcenter ligger dessutom vackert beläget vid Vänerns strand och utnämnda till Sveriges Bästa Köpcenter både 2018 och
2019.

