OKH STÄD
Hemstädning, kontorsstädning och
fönsterputsning sponsrar Svensk Squash
OKH STÄD skänker 25 kr för varje städtimme vi får via squash-Sverige! Som ny sponsor till Svensk Squash
har vi bestämt att för varje ny kund vi får via squash-Sverige till exempel villor, lägenheter eller kontor går 25 kr från
varje fakturerad timme direkt tillbaka till Svensk Squash!
Sedan tidigare sponsrar vi fotbollsklubbar, hockeyklubbar och tennisklubbar i Stor-Stockholm med liknande upplägg
vilket varit positivt både för dom och oss. Mellan åren 2012-2020 har vi årligen till exempel sponsrat Enebybergs
Fotbollsklubb med så många 25-kronor att vi varit klubbens största sponsor. Ca 30 nya hemstädkunder från dom
till oss har gett klubben ca 90 000 kr/år!
Vi har ca 250 villor och lägenheter i Stor-Stockholm där vi sköter hemstädning och fönstertvätt. Snittkunden köper
städhjälp varannan vecka och 10 h/månad. För varje ny hemstädkund vi får kommer Svensk Squash få ca 3 000
kr/år! Ett kontor som till exempel köper 12 h städning/vecka ger Svensk Squash ca 15 000 kr/år.
Vill du anlita oss för din hemstädning debiterar vi 234 kr/h inkl moms och efter Rut-avdrag (374 kr + moms före
Rut). Material ingår i priset. Inga månadsavgifter eller transportkostnader tillkommer utan bara städtiden i ditt hem
debiteras.
Tidigare har vi sponsrat JSM i squash och U19-landslaget för flickor när dom spelade JVM i Malaysia.
Vi är idag ca 30 anställda och är verksamt inom kontorsstädning, butiksstädning, trappstädning, fönsterputsning och
hemstädning. Bland våra kunder finns Volkswagen, Handelsbanken, Svalner, HSB, Newsec, Architector Fastigheter,
By Malina, Soft Goat, Zadig & Voltaire, NK och Sveriges Olympiska Kommittè. Önskar du mer information om oss
är du välkommen att besöka vår hemsida okhstad.com.
Har du frågor kring hemstädning, fönsterputsning eller kontorsstädning är du välkommen att kontakta oss!
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