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Pressemelding

Deloitte anslår at tekstiltjenestebransjen i Europa kan
nå en omsetning på 46 milliarder euro.
Brüssel, 4 juli 2014 – Tekstiltjenestebransjen i
Europa kan nå en omsetning på 46 milliarder
euro, ifølge Deloittes undersøkelse av
markedets størrelse1, nylig gjennomført på
vegne av den europeiske
tekstiltjenesteforeningen (ETSA).
Som et alternativ til kundeeide tekstiler, viser
fremtiden til tekstilutleiebransjen enorme
muligheter. Tekstilutleiemarkedet omfatter
arbeidstøy som leies og vaskes av en
tekstiltjenestepartner. Ettersom mange
virksomheter fremdeles kjøper arbeidstøy og
vasker det selv, eller overlater dette til sine
ansatte, er vekstpotensialet for
tekstiltjenestebransjen stort.
Tekstiltjenestebransjen er allerede en stor bidragsyter til den europeiske økonomien med en
årlig omsetning på ca. 11 milliarder euro (2012) og 135 000 sysselsatte i EU.
Tekstiltjenestemarkedet har vokst i nesten alle segmenter og produkttyper de senere årene,
til tross for det negative økonomiske klimaet.
Dette er konklusjonene i Deloittes rapport om kvantifisering av muligheter "Quantifying the
Opportunity"1, en markedsundersøkelse utført for ETSA som ble offentliggjort i juni 2014.
Veksten i de fem geografiske områdene presenteres nedenfor. Du finner ytterligere detaljer i
rapporten fra Deloitte.
Utleiemarkedet (2012)

Potensialt marked konservativt scenario

Potensialt marked aggressivt scenario

3 450 – 3 650

7 100 – 8 100

11 500 – 13 500

2 600 – 2 800

5 500 – 6 300

8 500 – 10 500

3 400 – 3 600

7 500 – 8 500

14 500 – 16 500

Frankrike

1 700 – 1 800

3 000 – 3 500

5 500 – 6 500

Italia

1 000 – 1 050

2 250 – 2 750

5 250 – 6 250

575 – 600

1 500 – 1 900

2 750 – 3 250

Område 3

1 250 – 1 350

2 000 – 2 300

3 500 – 4 000

Område 4

1 100 – 1 200

1 800 – 2 100

3 200 – 3 700

Område 5

750 – 800

1 550 – 1 750

2 700 – 3 000

10 500 – 11 500

21 500 – 26 000

38 000 – 46 000

Enhet: € M
Område 1
Tyskland
Område 2

Spania

TOTALT (*)

(*) Data for land utenfor de 5 områdene fremlegges ikke.
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Basert på en modell der nåværende og potensielle kunder dekker 100 % av sine tekstilbehov
gjennom innleie, kan tekstilutleiemarkedet vokse til fire ganger sin nåværende størrelse. Med
den voksende tendensen til innleie som en kostnadseffektiv løsning for virksomhetene, ser
fremtiden for denne bransjen lys ut.

"I en global økonomi der forretningsprosesser spiller en vesentlig rolle, er
tekstiltjenestebransjen viktigere enn noensinne. Vår høyteknologiske bransje sparer kundene
tid og penger, og vi tilbyr en optimal og profesjonell løsning. Innen helse og
matvareindustrien kombineres for eksempel industrielle vaskeriprosesser med teknologi for å
sikre hygieniske resultater. Vår stadige vekst de senere årene beviser den viktige rollen
tekstiltjenestebransjen spiller i den europeiske økonomien", sier Christina Ritzer, eier av
Bardusch og president (2011-2014) i ETSA.
Om ETSA
I 20 år har ETSA representert og fremmet interessene til tekstiltjenestebransjen i Europa. I
dag er ETSA den viktigste plattformen for nettverksvirksomhet og utveksling av best praksis
for sine 34 medlemmer: ledende tekstilutleie og leverandørbedrifter, nasjonale foreninger og
forskningsinstitutter. Tekstiltjenestene tilbyr et bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ til
engangstekstiler, eide tekstiler og hjemmevask.

For informasjon og en kopi av Deloitte-rapporten, kontakt:
Aisling O’Kane, +32 2 282 09 93 / a.okane@etsa-europe.org
eller besøk www.textile-services.eu

"Quantifying the Opportunity. European Market Sizing Study for ETSA". Rapport publisert i juni
2014. Deloitte-undersøkelsen dekker: 30 land i Europa, gruppert i fem geografiske områder, fire
bransjesegmenter (hoteller, restauranter, helsepleie og industri, handel og tjenester) samt fem
tekstilproduktutvalg (sengetøy/duker, arbeidstøy, toaletter, støvkontroll og renrom).
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