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ISS i rekordstort avtal om tjänster för
hygienservice
ISS Facility Services tecknar ett tvåårigt hygienserviceavtal med Malmö
Airport, ATCC och Entry Point North. Avtalet, som träder i kraft den 1
september 2009, är värt nästan 1 miljon kronor om året.
Malmö Airport är idag en vital del av Öresundsregionens infrastruktur. Drygt
två miljoner människor flyger till och från flygplatsen varje år som totalt
sysselsätter 1 500 personer.
I maj 2008 tecknade ISS och Malmö Airport ett treårigt avtal om städtjänster.

Det nya samarbetet, som även det gäller till år 2011, är ett så kallat
hygienserviceavtal, vilket är en helhetslösning för hygienutrymmen. Det
innebär att kunden får nya dispensers för tvål, toalettpapper,
pappershanddukar o dyl. installerade. ISS blir därmed ansvarig för att
leverera dessa tjänster till terminalen och den administrativa byggnaden.
Men även till flygtrafik-ledningen (ATCC) och flygledarskolan (Entry Point
North).
- Vi märker en kraftigt ökad efterfrågan på den här typen av helhetslösningar.
Och det här är faktiskt det största avtalet inom det här serviceområdet som
någonsin undertecknats i Sverige. Nu får Malmö Airport en kostnadseffektiv
och smart helhetslösning för sina hygienutrymmen. Samtidigt är vi
kontinuerligt med och bidrar till att förbättra helhetsupplevelsen för alla
resenärer, säger Jan Carlmark, konceptansvarig på ISS Facility Services.
- Med ISS vid vår sida får vi en partner som ger oss en helhetslösning som
hjälper oss att ständigt leva upp till våra högt ställda kvalitetsmål gentemot
våra resenärer, säger Cecilia Hagertmarknadschef på Malmö Airport.
Samarbetet innefattar även pappersmassatillverkaren SCA som kommer att
stå som leverantör av hygienprodukter och förbrukningsartiklar.
För ytterligare information, kontakta:
Jan Carlmark, konceptansvarig, ISS Facility Services, telefon, 0734-36 70 21,
e-post, jan.carlmark@iss-facilityservices.se
Cecilia Hagert, marknadschef, Malmö Airport, telefon, 0708-75 12 06, e-post,
cecilia.hagert@lfv.se
ISS Facility Services AB är Sveriges största serviceföretag med ca 12 000
medarbetare och en omsättning på
5 miljarder SEK. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S, som ägs av EQT och
Goldman Sachs. Koncernen har cirka 470 000 anställda i 50 länder. Läs mer på
www.iss-fs.se

ISS är ett ledande företag inom facility management och workplace experience. I
samarbete med sina kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos
människor, minimerar påverkan på miljön samt underhåller fastigheter. ISS gör
allt detta genom en unik kombination av data, insikter och service excellence på
kontor, fabriker, flygplatser, sjukhus och i andra miljöer över hela
världen. www.se.issworld.com
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