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Finansiële beplanning vir
besigheidseienaars
Volg hierdie skakel
http://ahi.co.za/valueproposition/ahi-memberbenefits/86-ahi-memberbenefits-offered-by-sanlam

om Sanlam se
waarde-aanbod aan AHi
lede te besigtig.
Kort Sanlam video wat die
volledige waarde-aanbod
uiteensit:
https://youtu.be/g1Lbky6gUvU

Elektroniese brosjure oor
Sanlam Waarde-aanbod:
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Ontledings
Sanlam bied die volgende finansiële
beplanningsontledings gratis aan
lede van die AHi:

Finansiële Fiksheidsanalise:

Hierdie ontleding is ontwerp
om aan die behoeftes van
besighede met ’n jaarlikse omset
van R1 miljoen tot R5 miljoen te
voldoen. Die besigheidseienaar
doen die ontleding aanlyn of via ons
Kliëntekontaksentrum, en terugvoer
oor die uitkoms word óf telefonies
óf met die hulp van ’n Sanlam
geakkrediteerde finansiële beplanner
aan die besigheidseienaar gegee.
Die ontleding is landwyd beskikbaar.
Besigheidsomset

Afrikaans:
http://online-hosting.co.za/
V3162/afr/ebook

R1 mil

R5 mil

Engels:
http://online-hosting.co.za/
V3162/eng/ebook

Aanlynontleding

Besigheidsoptimiseringsanalise:

Hierdie ontleding is ontwerp om aan
die behoeftes van besighede met ’n
jaarlikse omset van meer as
R5 miljoen te voldoen.

Sanlam Besigheidsmarkartikels
Lede van die AHi kan gratis op een
of meer besigheidsverwante artikels
inteken deur hierdie skakel te volg:
www.sanlamarticles.co.za

Dit is beskikbaar vir besighede in
Gauteng en Kaapstad. Die ontleding
behels die volgende:

>

R5 mil

’n Onafhanklike
besigheidsadviseur (wat
deur Sanlam betaal
word) voer ’n persoonlike
onderhoud met die
besigheidseienaar.
Daarna word die
inligting verwerk en ’n
Besigheidsoptimaliseringsverslag opgestel.
Die besigheidsadviseur
bespreek dan die
verslag persoonlik met
die eienaar van die
besigheid, waarna die
besigheidseienaar besluit
watter aanbevelings hy/
sy in sy/haar besigheid
wil implementeer.

Besigheidsartikels
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E-boeke
Die volgende e-boeke is gratis aan lede
van die AHi beskikbaar.
www.sanlambusinessplanbook.co.za
www.sanlambusinessturnaroundbook.co.za
www.sanlamgameplan.co.za

e

-Boeke

Sanlam Besigheidsmark se

waarde-aanbod vir die AHi
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Sanlam Business Assist
Sanlam bied ’n besigheidsbystandpakket aan lede van die AHi.
Volg hierdie skakel om meer
besonderhede te bekom of om in teken
om die diens te ontvang:
www.sanlambusinessassist.co.za
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Entrepreneur van die
Jaar-kompetisie, geborg
deur Sanlam en Business
Partners
Lede van die AHi word uitgenooi om
vir hierdie kompetisie in te skryf.
Volg hierdie skakel: www.eoy.co.za
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AHi lede wat in die reis- en
toerismebedryf is of verskaffers aan
hierdie bedryf is, kan hulle besighede
gratis op Discount Traveler se
webtuiste lys.

Sanlam Besigheidsmark bied aan lede
van die AHi ’n enkele kontakpunt.

Discount Traveler

Volg hierdie skakel:
www.discounttraveler.co.za

Hulle kan ook inskryf vir die Sanlam
Top Destinations Awards:
www.topdestinationawards.co.za

Besigheidsbystandpakket
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Enkele Kontakpunt

Skakel 086 100 539 of stuur ’n e-pos
aan: sme@sanlam.co.za
Ons webwerf is: www.sanlamsme.co.za
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