
 
 

Vi	  søger	  samarbejdspartnere	  med	  stort	  
forretningsnetværk	  i	  hele	  landet	  

 
Hvis	  du	  er	  rådgiver,	  tidligere	  bankansat	  eller	  
har	  et	  stort	  forretningsnetværk,	  kan	  du	  blive	  
ambassadør	  for	  Lendino	  og	  få	  mulighed	  for	  
at	  hjælpe	  med	  at	  finde	  kunder	  til	  en	  ny	  og	  
innovativ	  platform	  for	  virksomhedslån.	  
Attraktiv	  kommissionsaflønning	  og	  fleksible	  
arbejdstider.	  
	  
Fremtidens	  lånemarked	  
Mange	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder	  har	  
svært	  ved	  at	  låne,	  og	  renterne	  på	  opsparings-‐
konti	  nærmer	  sig	  nul.	  Lendino	  bygger	  på	  ideen	  
om	  at	  forbinde	  frie	  midler	  med	  virksomheder	  
ved	  at	  skære	  banken	  ud	  som	  mellemled.	  Det	  
giver	  virksomheden	  adgang	  til	  finansiering,	  
mens	  långiver	  opnår	  et	  attraktivt	  afkast.	  
	  
Hvad	  er	  Lendino?	  
Lendino	  er	  Danmarks	  første	  crowdlending-‐
platform,	  der	  i	  dag	  faciliterer	  lån	  til	  danske	  
virksomheder.	  Lendino	  er	  en	  markedsplads	  for	  
lån,	  hvor	  private	  og	  professionelle	  investorer	  
kan	  låne	  direkte	  til	  kreditværdige	  
virksomheder.	  På	  den	  måde	  undgås	  fordyrende	  
mellemled,	  og	  det	  giver	  højere	  afkast	  til	  
långivere	  og	  lavere	  omkostninger	  til	  låntagere.	  
Alle	  virksomheder	  bliver	  vurderet	  af	  vores	  
kreditafdeling	  bla.	  ved	  hjælp	  af	  nogle	  
avancerede	  modeller.	  På	  lånemarkedspladsen	  
bliver	  lånet	  finansieret	  af	  en	  “crowd”	  af	  
långivere.	  Vi	  står	  for	  at	  etablere	  lånet,	  
dokumenter	  og	  sikkerheder.	  Vi	  administrerer	  
også	  opkrævningen	  af	  lånets	  månedlige	  
ydelser,	  som	  fordeles	  på	  alle	  långivernes	  konti	  
hos	  os.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hvem	  søger	  vi?	  
Vi	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  professionelle	  og	  
tillidsvækkende	  ambassadører,	  der	  vil	  arbejde	  
med	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  Lendino.	  Som	  
ambassadør	  får	  du	  en	  indføring	  i	  vores	  koncept	  
samt	  løbende	  support.	  Vi	  søger	  ambassadører,	  
der	  skal	  hjælpe	  med	  at	  finde	  virksomheder,	  
som	  ønsker	  at	  låne.	  
	  
Ambassadører	  
Som	  ambassadør	  skal	  du	  hjælpe	  med	  at	  finde	  
virksomheder,	  der	  vil	  søge	  om	  lån	  på	  Lendinos	  
låneplatform.	  Målgruppen	  for	  Lendinos	  tilbud	  
er	  virksomheder,	  der	  ønsker	  at	  omlægge	  dyre	  
banklån	  eller	  optage	  nye	  lån.	  	  
	  
Aflønning	  
Du	  bliver	  aflønnet	  med	  et	  beløb	  afhængig	  af	  
lånesummen	  for	  hver	  låneansøgning,	  der	  
imødekommes	  og	  effektueres.	  Der	  stilles	  ikke	  
krav	  til	  arbejdstider	  fra	  vores	  side,	  og	  det	  står	  
dig	  frit	  for,	  om	  du	  arbejder	  hjemmefra	  eller	  fra	  
eget	  kontor.	  
	  
Vil	  du	  sætte	  dit	  præg	  på	  Danmarks	  første	  
crowdlending-‐platform	  som	  ambassadør,	  så	  
send	  venligst	  en	  mail	  til:	  
	  

ambassador@lendino.dk	  
	  
Lendino	  er	  Danmarks	  første	  crowdlending-‐
platform,	  og	  er	  reguleret	  af	  Finanstilsynet.	  
	  
Læs	  mere	  på	  Lendino.dk


