Bankerne har en
tendens til at være lidt
stive i det, og den
konservative holdning
møder man ikke, når
man låner af mange
små långivere.
Lillian Lund Thomsen,
ejer af Bailine, Esbjerg

CASE STUDY: BAILINE SMERTE- OG SLANKEKLINIK, ESBJERG

SMERTE- OG SLANKEKLINIK UDVIDER MED MOBILT TILBUD
Ved optagelse af et crowdfundet lån fuldførte
Bailine Esbjerg i 2015 ambitionen om at
udvide deres behandlingspraksis uden for
rammerne af den allerede veletablerede klinik
i Esbjerg.
Bailine optog lån fra hele 56 forskellige
långivere. Et lån, som helt konkret bliver
anvendt til konceptet ”bedre sundhed og
velvære – mindre fravær og sygdom”. Et
virksomhedsrettet tilbud i form af smerte- og
massagebehandlinger,
som
led
i
medarbejderpleje særligt i kontormiljøer.
Vi i Lendino bliver ofte stillet spørgsmål om
vores låntagere, når vi er ude at holde
foredrag og fortælle om crowdfunding. Tre af
de hyppigst forekommende spørgsmål har vi
nu valgt at stille direkte videre til en af vores
låntagere, indehaver af Bailine Esbjerg,
Lillian Lund Thomsen.

Hvordan fandt du på at
søge et crowdfundet lån?
En af mine venner lagde
faktisk et andet lån fra Lendino
op på Facebook. Jeg havde
aldrig hørt om crowdlending
før, og jeg må indrømme, at
jeg da også var en smule
skeptisk til at starte med. Jeg
har jo baggrund i den
klassiske bankverden, må du
forstå. Men da jeg først
undersøgte konceptet, kunne
jeg kun få øje på fordelene.

Hvad har reaktionen
været, når du har
fortalt, at I har optaget
lån via crowdlending?
Jamen det starter altid med
forbløffelse. ’Hvordan dælen fandt du
på det?’, spørger folk. Men alle er
faktisk utrolig interesserede. De vil
altid høre mere. For mig er det
tydeligt, at det er et koncept, der vil
vinde frem i takt med, at flere og flere
virksomheder optager lån på den
måde. Når andre har gjort det før, og
på
den
måde
fungerer
som
ambassadører,
så
afmystificeres
konceptet.

Hvad ser du som
forskellen mellem et
crowdfundet lån og
et klassisk banklån?

Det har været en utrolig hurtig og effektiv proces. Bankerne har en tendens til at være
lidt stive i det, og den konservative holdning møder man ikke, når man låner af mange
små långivere. Jeg spørger ikke længere i banken, og det er de jo nærmest i chok
over. Ellers er forskellen for os som virksomhed ikke stor. Vi låner blot af mange frem
for af én enkelt. Lånet er det samme.

