
Syns mer & nå ut till fler
Sveriges Tvätteriförbund hjälper dig på traven



Som medlem hjälper vi
dig att nå ut

Pn



Få ut så mycket som möjligt av 
ditt medlemskap

Sveriges Tvätteriförbund representerar medlemmar inom
såväl industriell tvätt- och textilservice som konsumentvätt
och leverantörsmedlemmar. Vi har en aktiv agenda med
fokus på framtiden. 

Hos oss kan du nätverka, utbyta idéer och inspireras.
Genom att använda dig av våra kanaler når du ut till fler. 

Vi finns här för dig.

Använd T-märket
Använd T-Märket för leverantörsmedlemmar i
din marknadsföring.
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02 Sveriges Tvätteriförbund kommunicerar via flera
hemsidor, såsom: tvatteriforbundet.se, kemtvätt.se,
textilservicebranschen.se och tvättlinan.se. 

Du kan annonsera online på alla dessa sidor.
Dessutom kan du, som samarbetspartner, få din logo
i footern på tvatteriforbundet.se, kemtvätt.se,
textilservicebranschen.se och tvättlinan.se.

annonsera
online

03 En video säger mer än tusen bilder? Det vi vet är att
videor når ut. På vår kanal visar vi de senaste
kampanjerna och informationsfilmerna. Här kan även
du kommunicera dina videor.youtube

01 Tvättlinan.se är medlemsportalen där tvätt- och
textilservicemedlemmar och leverantörsmedlemmar
möts. 

Här kan du skapa annonser (säljes, köpes och
bortskänkes) och erbjudanden, få de senaste
nyheterna och skapa olika kampanjer.  

tvättlinan

Här syns du online

Bilder: Via Yotube. Video gjord av Smartfilm
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https://www.youtube.com/channel/UCzOl91g2exYridvhw1cGc3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCzOl91g2exYridvhw1cGc3A/featured
https://xn--tvttlinan-w2a.se/
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Digitalt nyhetsbrev
och andra utskick

Annonsera i vårt digitala nyhetsbrev med cirka 700 mottagare. Det når
ut till tvätterier, leverantörer och andra aktiva i branschen.

Fripassagerare via postalt utskick
Vi tar med ditt informationsmaterial i eget utskick eller tillsammans
med vårt material.
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Varje år publicerar vi en verksamhetsberättelse,  hållbarhetsrapport,
branschrapport med mera.

Som medlem kan du annonsera i en eller flera av publikationerna.
Exempelvis kan du vara samarbetspartner kring vår hållbarhetsrapport
eller branschrapport. 

Rapporter
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Visa upp dina produkter och tjänster på våra årsmöten och höstmöten.
Årsmötet äger rum i maj och höstmötet i november.

Eventsponsor
Som eventsponsor får du möjlighet till att synliggöras i samband med
mötet/före och efter. Du kan exempelvis hälsa välkommen, avsluta
mötet, bidra med talarpresenter, kommunicera egna erbjudanden, 
 arrangera tävling eller annan egen aktivitet.

Premiumsponsor
Som premiumsponsor erbjuder vi dig en event-webbplats. Alla
premiumannonsörer kommer att erbjudas sina logotyper med länk till
egen hemsida på event-webbplatsen och i vårt nyhetsbrev samt
exponering på plats. Alla sponsorer syns i program och/eller
programtidning. 

Bli eventsponsor på
årsmöte och höstmöte
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Internationella tvätt- 
och textilservicedagen

Den 9 augusti smäller det! Det är nämligen vår alldeles egna dag då vår
bransch och medarbetare uppmärksammas extra mycket. 

Skriv in Internationella tvätt- och textilservicedagen den 9 augusti i din
kalender redan nu och bli mer än gärna vår samarbetspartner i
uppmärksammandet av dagen. 

Marknadsföringsmaterial Internationella tvätt- och
textilservicedagen 2021 gjort av Infinite Laundry.
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Vi hjälper till med kommunikationen kring möten hos dig.

Studiebesök
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 040 685 14 00
 070 511 36 85

 info@tvatteriforbundet.se
 daniel@tvatteriforbundet.se

 Navigationsgatan 1A, Malmö
 Box 186, 201 21 Malmö

Kontakta oss:

tel:46406851400
tel:46705113685
tel:46705113685
mailto:info@tvatteriforbundet.se
mailto:info@tvatteriforbundet.se
mailto:daniel@tvatteriforbundet.se
mailto:daniel@tvatteriforbundet.se
https://goo.gl/maps/Lre8UfvtdUk
https://goo.gl/maps/Lre8UfvtdUk

