2021

Välkommen till ett händelserikt år!

Vi ses online på
digitalt årsmöte
Välkommen till 2021
årsmöte som sänds live
från Slagthuset i Malmö.
Detta är ett perfekt
tillfälle att visa upp din
verksamhet och knyta nya
kontakter.

Höstmöte i
Stockholm
Vi laddar upp för en dag
fylld med de senaste
nyheterna från branschen,
engagerande föreläsare
och utställare. Alla
leverantörsmedlemmar har
en kostnadsfri monterplats
på branschutställningen.

Välkommen till mässan
som är en oundgänglig
inspirationskälla för tvättoch textilservicenäringen i
hela världen.

Plats: Stockholm
Datum: 18 november

Plats: Frankfurt
Datum: 27 nov –1 dec

Som leverantörsmedlem
kan du skicka in filmklipp
som visas på vår Youtubekanal under pauserna.

Plats: Online
Datum: 20 maj, kl 10–15

Internationella
Texcare i Frankfurt

Vi på Sveriges
Tvätteriförbund planerar
olika aktiviteter i samarbete
med mässledningen.

Bli eventsponsor –Visa upp dina produkter och tjänster!
Vill du veta mer? Skriv till info@tvatteriforbundet.se

tvättlinan.se

Publicera erbjudanden
till medlemmar på
medlemsportalen.

Annonsera online

tvatteriforbundet.se, kemtvätt.
se, textilservicebranschen.se och
tvättlinan.se.

Medlemsbrevet

Annonsera i vårt nyhetsbrev
med cirka 700 mottagare.

2021

Welcome to an eventful year!

Join the annual
meeting online
Welcome to this year’s
annual meeting which will
be broadcasted live from
Slagthuset in Malmö.
This is a perfect opportunity
to showcase your business
and make new contacts.

Autumn meeting
in Stockholm
Prepare yourselves for a
day filled with the latest
news from the industry,
engaging lectures and
exhibitors. All supplier
members have a free
stand at the exhibition.

Welcome to this
international fair, which is
an indispensable source of
inspiration for the laundry
and textile service industry
worldwide.

Where: Stockholm
When: 18 of November

Where: Frankfurt
When: 27 of Nov –1 of Dec

As a supplier member, you
can submit video clips that
are shown on our Youtube
channel during the breaks.

Where: Online
When: 20 of May, 10–15

International
Texcare Frankfurt

The Swedish Laundry
Association is planning
various activities in
collaboration with the fair
management.

Become an event sponsor –Showcase your products and services
Do you want more information? Write to info@tvatteriforbundet.se

tvättlinan.se

Publish offers to other members
on the member portal.

Advertise online

tvatteriforbundet.se, kemtvätt.
se, textilservicebranschen.se and
tvättlinan.se.

Newsletter

Advertise in our newletter with
more than 700 subscribers.

