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PRESSMEDDELANDE:  

Hemstädning med vinleverans 

2013-09-11 

 

       

 

The Clintons – Living in Style AB har ingått ett samarbete med Invinitum ApS. Som 

första och enda städföretaget i Sverige erbjuder The Clintons vinleverans i samband 

med städning till sina kunder. 

 

Det nyaste tillskottet inom Stockholms stora utbud av hushållsnära tjänster är ett banbrytande koncept 

framtaget av grundaren Peter Svanborg, ordförande för Intresseföreningen för Hushållsnära Tjänster 

med flera framgångsrika företag inom samma bransch. Många års erfarenhet från hushållsnära tjänster 

där kunders förväntningar och önskningar om bredare service samlats i en idébok, resulterade i 

uppstarten av The Clintons i mitten av augusti 2013. 

Bastjänsten är exceptionell hemstädning vilket många redan ser som en vardagslyx i sig. The Clintons 

går ännu längre genom att erbjuda ett helt nytt koncept inom hemstädning och vardagslyx för sina 

kunder. Bland annat har företaget tagit fram flera tilläggstjänster som syftar till att underlätta kundens 

vardag och ge den det lilla extra - leverans av snittblommor, brödbakning eller utföranden av mindre 

ärenden åt kunden.  

Som första städföretag kommer The Clintons även att erbjuda hemleverans av vin i samband med 

städtillfället. Vi har noga sökt efter en bra och trygg samarbetspartner och Invinitum ApS är en av de 

ledande nätvinhandlarna med unika viner av hög kvalitet. Denna tilläggstjänst representerar en 

banbrytande utveckling inom hushållsnära tjänster samt ett modernt sätt att bemöta kunders ökade 

efterfrågan på en smidigare och lite lyxigare vardag. Vi ser det som en fantastisk möjlighet att på ett 

ansvarsfullt sätt tillhandahålla en så lyxig produkt som första och enda städföretaget någonsin i 

Sverige. 

18:e september 2013 kl. 14.00 kommer vi finnas på Medborgarplatsen i Stockholm. Vi bjuder på lite 

gott och svarar gärna på era frågor kring våra tjänster, men kontakta oss även gärna tidigare om ni 

undrar över något. 

 

TEXT: 

Jarek Luczak, Claudia Kaliczak 
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För mer information vänligen kontakta: 

[Claudia Kaliczak], [Operativ Chef, The Clintons – Living in Style AB] 

[0700 322 966]: 

[claudia@clintons.se] 

[www.clintons.se] 

 

[Evelyn Gandrup Jungbeck], [VD och grundare, Invinitum ApS] 

[0733-636363]: 

[evelyn@invinitum.com] 

[www.invinitum.com ] 
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