
FORSIDE

Mere end 60 år i tæt samarbejde med kunderne



FAKTA

• 1956 | Andreas Rasmussen grundlægger Vraa dampvaskeri

• 1963 | Første kunder i fødevareindustrien

• 1984 | Jørgen Rasmussen bliver adm. Direktør

• 1991 | Først med at opmærke tøj med chip

• 2000 | Europas største vaskerør bliver taget i brug i Vrå

• 2018 | Indvielse af seneste tilbygning i forbindelse med udvidelse af kapacitet

I alt er produktionsarealet nu på mere end 10.000 m2.

• Tilsammen 24 års erfaring ved Vraa dampvaskeri

• Ca. 120 ansatte

• 4 distributionscentre i Danmark

• Ca. 40.000 medarbejdere får rent tøj fra Vrå hver uge.

• Ca. 25 ton/dag  - 5 dage pr. uge

• Miljøbevidsthed og teknologi er, og har altid været en del af hverdagen

HISTORIEN

Vraa dampvaskeri

OM OS 



ARBEJDSTØJ

HOTEL
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2010  2012  2014  2016 20182018  2016  2014  2012  2010 

Favrskov Kommune 1. kontrakt

Viborg Kommune 1. kontrakt

Kommuner
2018

Rebild Kommune 1. kontrakt

Stevns Kommune 1. kontrakt

Roskilde Kommune

Silkeborg Kommune

Vejen Kommune

Aalborg/Brønderslev Kommune

Jammerbugt Kommune

Thisted Kommune

Vallensbæk Kommune

Hjørring Kommune



DE NÆSTE 6 ÅR 

☺

MARKEDS
DIALOG

IMPLEMENTERING

TILDELING

TILBUDSFASE
• JA – det er et EU-udbud!

• Bliv nu ikke forskrækket 
over den ESPD!

• Udbudsmaterialet 
relaterede fint til 
markedsdialogen

• Stil skriftlige spørgsmål.
• Digital tilbudsafgivelse.

• Heller ikke noget at blive 
forskrækket over!

• Vi vandt!!!! – det er derfor vi er her :-)
• Tæt og hurtig respons
• Ansvarlig indkøber følger med i 

tildeling og implementering 

• Løsningsorienteret dialog
• Udfordringer håndteres åbent 

og ærligt fra begge sider

• Tæt og hurtig respons
• Skaber forståelse i baglandet 

for den valgte løsning

• Hvem møder du til 
markedsdialog?

• Hvad forventer de af dig?
• Hvilke muligheder har du som 

leverandør i dialogen

Processen i udbud



• Aktiv sparring

• Tæt samarbejde

• Individualitet for alle leveringsadr.



Hygiejneregler

• Brug kittel
• Langt hår skal sættes op
• Sko skal beholdes på
• Ingen ure og smykker
• Ingen tyggegummi
• Brug markerede gangarealer
• Vask/desinficer hænder
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