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TECKNA SAMARBETSAVTAL MED SVEPARK
Genom Svepark erbjuds ni möjligheten att komma i kontakt med hela ”Parkeringssverige”!
Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta
•

Exponering via Sveparks hemsida.

•

Annonser via Sveparks hemsida.

•

Medverkan på seminarier och konferenser.

•

Svepark ordnar studiebesök för våra medlemmar hos samarbetspartners.

•

Garanterad plats och rabatt på Sveparks egna årliga konferenser.

•

Rabatter på konferenser som Svepark är medarrangörer till.

Svepark:
•

verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma
riktlinjer,

•

utgör ett forum för utbyte av erfarenheter,

•

verkar för att staten genom lagstiftning ger branschen möjligheter att utveckla parkeringsverksamheten,

•

bedriver information och utbildning,

•

arrangerar konferenser och seminarier för behandling av frågor som rör parkeringsverksamheten.

Dessa övergripande (något komprimerade) målformuleringar finns i Svenska Parkeringsföreningens stadgar.
Ovanstående kraftigt sammanfattade uppgifter från stadgar och etiska regler är vad Svenska
Parkeringsföreningen vill ska gälla för hela parkeringsverksamheten!
Vi vill få till ett samarbete inom branschen som leder fram till ett verksamhetsområde som
fungerar väl och har allmänhetens uppskattning. Om medlem inte följer det som man enligt
ansökan har förbundit sig att uppfylla kan styrelsen utesluta organisationen.
För att nå detta mål, krävs att vi blir många som ställer oss bakom dessa uppfattningar.
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Svenska Parkeringsföreningen bildades 1976 och har idag omkring 50 medlemmar verksamma
inom den svenska parkeringsbranschen.
Medlem ska vara: bolag, förvaltning med flera i Sverige som aktivt bedriver verksamhet med
syfte att tillskapa och tillhandahålla parkering.
Samarbetspartner kan vara företag med flera som har ett gemensamt intresse med medlemmarna, till exempel som leverantör av material eller tjänster till parkeringsbranschen eller
organisation som på annat sätt samarbetar eller har relationer med parkeringsbranschen och
som uppfyller de krav som samhället ställer på ett seriöst arbetande företag.
Samarbetspartners erbjuds att teckna samarbetsavtal med SVEPARK enligt följande:

12.500 kronors paketet innehåller:
•

alltid finnas med på Sveparks hemsida med kontaktuppgifter,

•

annons och exponering på annat sätt på hemsidan 2 tillfällen / år,

•

få Sveparks nyhetsbrev till medlemmar och samarbetspartner,

•

möjligheter att medverka och presentera era tjänster och produkter på Sveparks seminarier,

•

garanterad utställningsplats på Sveparks årliga konferens,

•

10% rabatt på utställningsplats vid Sveparks årliga konferens,

•

erhåller den rabatt som Sveparks medlemmar har för sina medlemmar på Sveparks egna
seminarier och kurser,

•

erhålla den rabatt som Svepark har för sina medlemmar på andra konferenser och tjänster.

Samverka med SVEPARK för att parkeringsbranschen ska kännetecknas av:
God utbildning

Tydlig skyltning

Tillgänglig kundtjänst

Seriösa avtal

Uniformerad personal

Märkta fordon

God inkassosed

Fastlagd övervakningspolicy

Inga provisioner
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Ansökan om samarbetsavtal med SVEPARK
Företagets namn
Adress

Organisationsnummer

Postnummer

Tel

Ort

Fax

Faktureringsadress

E-post företag
Hemsida
www.

Kontaktperson

Kontaktperson e-post
Kontaktperson tel

Vi önskar teckna samarbetsavtal med SVEPARK
Avtalet förlängs ett år i taget enligt ovanstående villkor om inte avtalet sägs upp senast vid
kommande årsskifte.
Undertecknandet innebär även att publicering av uppgifter om företaget
(namn, kontaktperson, adress, tel, fax, mail, hemsida etc) får publiceras på SVEPARKS
hemsida, www.svepark.se

Datum

Uppgiftslämnare
Skicka ansökan, helst elektronisk, till lena.karlsson@svepark.se
eller via post till:
Svepark
Box 5021
121 05 STOCKHOLM

Välkommen med er ansökan!

