OKH STÄD

Hemstädning och fönsterputsning
sponsrar Enebybergs Tennisklubb!
OKH STÄD skänker 25 kr för varje ny städtimme vi får via Enebybergs Tennisklubb! Som ny sponsor
till klubben har vi bestämt att för varje ny städkund vi får via klubben, t ex villor, radhus, lägenheter, kontor eller
trappstädningar går 25 kr från varje fakturerad timme direkt till klubben!
Sedan tidigare sponsrar vi bl a SDE Hockey, Roslagens Squashklubb, Danderyds SK och Enebybergs Fotbollsklubb
med liknande upplägg vilket varit mycket positivt både för dem och oss. Under 2011 sponsrade vi t ex Enebybergs
Fotbollsklubb med så många 25-kronor att vi blev årets största sponsor. Ca 20 nya hemstädkunder från dem till oss
ger klubben ca 65 000 kr/år!
Vi har idag ca 300 villor och lägenheter i Stor-Stockholm där vi sköter hemstädningen. Snittkunden köper städhjälp
varannan vecka och ca 10 timmar/månad. För varje ny kund vi får kommer tennisklubben få ca 3 000 kr/år!
Vill du anlita oss för din hemstäd debiterar vi 375 kr/h (300+moms). Men då du vid köp av hemstäd får göra ett
RUT-avdrag på 50 % (vilket vi drar av direkt på fakturan till dig) betalar du endast 187,50 kr/h och samtidigt
stödjer du tennisklubben med 25 kr.
OKH STÄD har idag 30 anställda och är verksamt inom kontorsstäd, butiksstäd, trappstäd, fönsterputsning, byggstäd
och hemstäd. Bland våra kunder finns Volkswagen, H&M, COS, Handelsbanken, NCC, Tools och Åhlens City.
Önskar du mer information om oss eller vill se vilka övriga kunder vi samarbetar med är du välkommen att besöka
vår hemsida www.okhstad.com .
Har du frågor kring hemstäd, fönsterputsning, kontorsstäd etc är du välkommen att kontakta mig!

Vänliga hälsningar

Thomas Svensson, VD
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