
Ta ett större kliv framåt 
tillsammans med oss

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

Använd T-märket
Som medlem får du, efter auktorisationskontroll, 
använda T-märket i din kommunikation.

Unikt T-index
På vårt uppdrag tar SCB varje månad sedan 1994 
fram ett tvätt- och textilserviceindex över kostnads-
utvecklingen i branschen.

Förmånliga erbjudanden
Som medlem får du rabatter på försäkringar, driv-
medel, hotell och mycket mer.

Håll dig uppdaterad
Genom nyhetsbrevet och medlemsportalen  
tvättlinan.se får du nyheter och branschinsikter.

Påverka agendan
Tillsammans är vi starkare. Påverka vilka frågor vi 
ska driva för att stärka din verksamhet.

Nätverka med likasinnande
Knyt nya kontakter. Varje år bjuds alla medlemmar 
in till årsmöte och höstmöte.

88% av omsättning
Våra medlemmar står för 88 procent av hela  
branschens omsättning i Sverige.

tvatteriforbundet.se

Årligt hållbarhetspris
Varje år delar vi ut Tvätteriförbundets hållbarhets-
pris till en eller flera medlemmar.

FN:s Global Compact
Sedan 2016 är Sveriges Tvätteriförbund anslutet till 
FN:s Global Compact där vi ställer oss bakom dess 
10 principer.

Bli företagsmedlem

Daniel Kärrholt
Förbundsdirektör
0705 - 11 36 85

daniel@tvatteriforbundet.se



Sveriges Tvätteriförbund är din länk till beslutsfat-
tare inom tvätt-och textilservicenäringen. Våra med-
lemsföretag levererar till vård och omsorg, industrin, 
servicenäringen, hotell och restaurang  och privat-
personer– arbetskläder till industrin, bädd-, bad- och 
restaurangtextilier, entrémattor, textilier till sjukvården 
både för personal och patient, som arbetskläder, pa-
tient-, operation- och bäddtextilier. Samt privatperso-
ners tvätt – såväl vattentvätt som kemtvätt. Vi anställer 
många unga, många utan färdig utbildning och många 
som är utlandsfödda. Vi är en viktig instegsbransch. 

Du kommer att träffa dem vid våra stora möten och 
kommer att få din kommunikation via våra kanaler.  
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Höstmötet inklusive 
branschutställning,  
14 november 2019.

tvättlinan.se
Publicera erbjudanden till medlemmarna på  
medlemsportalen Tvättlinan.

Bli eventsponsor
Visa upp dina produkter och tjänster på  
våra höstmöten och årsmöten. Som  
leverantörsmedlem har du en kostnadsfri  
monterplats på branschutställningen.

Annonsera online
tvatteriforbundet.se, kemtvätt.se, textilservice- 
branschen.se och tvättlinan.se.

Medlemsbrevet
Annonsera i vårt nyhetsbrev med ca 700  
mottagare.

Publikationer
Annonsera i verksamhetsberättelsen och  
våra andra publikationer.

tvatteriforbundet.se

YouTube
Vi kan kommunicera dina informationsfilmer.

Påverka agendan
Tillsammans är vi starkare. Påverka vilka  
frågor vi ska driva.

Hjälp branschen och 
våra medlemmar att ta 
ett större kliv framåt

Bli leverantörsmedlem

Daniel Kärrholt
Förbundsdirektör
0705 - 11 36 85

daniel@tvatteriforbundet.se


