Pressmeddelande 26 oktober 2017
Filip Printzell på Städarna i Varamon AB är Årets Nyföretagare i Västra Östergötland 2017.
Styrelsen i Nyföretagarcentrum Västra Östergötland har utsett Filip Printzell på Städarna
i Varamon AB till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland 2017.
Städarna i Varamon AB startades i september 2016 av då 19-åriga Filip Printzell och av
Städarna i Sverige AB. Filip är även företagets VD. Städfirman Städarna verkar lokalt i
Motala, Vadstena och Mjölby och företaget är en del av en etablerad städkoncern som
finns på totalt 13 orter. Genom sitt lokala arbete finns de hela tiden nära sina kunder,
vilket är viktigt för att kunna leverera städ av högsta kvalitét. Medarbetarna har gedigen
erfarenhet av städ och är kontrollerade mot brottsregistret. Personalen får också
kontinuerlig utbildning vilket borgar för hög kvalitét på alla tjänster.
Idag har företaget cirka 15 anställda i Motala och man har nyligen förvärvat ett
städföretag i Mjölby vilket nu ingår i Städarna i Varamon. Målet är att växa till 10
anställda i Mjölby inom ett år.
http://www.stadarna.se/motala/
Motivering
Filip Printzell är en ung entreprenör som med stort mod, stark drivkraft och sinne för
affärer leder sitt företag. Med kunden och sin personal i fokus har han på kort tid
utvecklat sitt företag mot målet att bli marknadsledande i vår region. Filips öppenhet,
nyfikenhet, hans förmåga att bygga nätverk och göra affärer samt skaffa sig bra
mentorer är starkt bidragande till företagets framgång.
Som nyföretagare är Filip en starkt lysande stjärna som vågat lyfta blicken och ta
chansen samtidigt som han också axlat rollen som ambassadör där han visar vägen för
andra som driver UF-företag eller som funderar på att starta eget. Fortsätt att sikta mot
stjärnorna Filip!

För mer information kontakta:
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,
0703-39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se
Filip Printzell, VD, Städarna i Varamon AB, 076 – 310 36 61
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