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O conteúdo desta publicação CINET foi cuidadosamente elaborado. O CINET não pode ser responsabilizado pela precisão, plenitude e pontualidade desta 
publicação e dos documentos relacionados. Os visitantes não têm direito a divulgar ou multiplicar (inclusive através da sua própria rede) a informação presente 
nesta publicação (incluindo o design) sem consentimento prévio por escrito por parte do CINET. A utilização não autorizada ou indevida do conteúdo, ou partes do 
mesmo, viola os direitos intelectuais e / ou direitos de autor.

Peter Wennekes       Zhu Lijun                  Chris Tebbs                Pierre Letourneur       Leonid Bertsev           Léon Wennekes MSc.
(Holanda)                 (China)                      (Canadá)                    (França)                     (Rússia)                      (Holanda)

Conselho do CINET

Declaração da missão do CINET
Ser uma organização guarda-chuva bem estruturada, forte e de renome para a indústria global 
de cuidados têxteis profissionais, quer em aplicações para o consumidor como em aplicações 
de negócio para negócio.

CONTEÚDO

1. Atividades & projetos do CINET 2017 - 2018
2. Plano de atividades & eventos (incl. excursões internacionais CTP) 2017 -2018
3. Encontros & Networking Internacional 2016
4. CINET, Estratégia & Rede de Negócios
5. Membros CINET 

Conselho Consultivo do CINET

Diana Vollmer          Henk van Dijk            Marcus Taslim            Pai Pinchou                T.P. Chan
(EUA)                 (Holanda)                   (Indonésia)                 (China)                     (Singapura)
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Equipa do CINET

Website
Há um papel essencial para o website no plano de RP do CINET.

O website é um fornecedor de notícias, biblioteca e centro de ajuda para questões 
dos membros e contactos externos. O website tem uma parte geral que está 
acessível para todos e uma área de membros que só está acessível para os 
membros do CINET. O website do CINET fornece uma extensa base de dados 
de conhecimento. Os membros só necessitam inserir o seu endereço de email e 
palavra-passe para terem acesso permanente à base de dados do CINET.
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(Sudeste da 
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Pai Pinchou
(China)

Pierre Letourneur
(França)

Chris Tebbs
(Canadá)

TP Chan
(Sudeste da Ásia)

Geert Böttger
(Alemanha, Suíça 
e Áustria)

Gabriele Cuppini
(Itália)

M. Ramos Soares
(Brasil)

Kerryn Wollington
(Austrália  – NZ)

J.W. Song
(Coreia do Sul)

Leonid Bertsev
(Rússia)

Gabrio Renzacci 
(Itália)

Oficiais de Ligação do CINET

Z. Ismail / O. 
Adam Hon  
(Malásia)

J. Cristina
(Argentina)

A. Fernandez 
Vaca
(México)

Karijn Uiterwaal       Mandy Oosterhagen       Koen van Hees BSc.     Ir. Henk Gooijer  René Jansen Ketelaars 

Lieke Elshout           Marianne Wennekes       Léon Wennekes MSc.    Peter Wennekes           

Des Storey
(Reino Unido)
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1. 1. Atividades & Projetos CINET 2017 - 2018

‘Criando Mestres em CTP’
O Mundo da Escola de Negócios CTP é uma iniciativa do 
CINET na indústria global de CTP para extensa informação 
atualizada, incluindo aprendizagem eletrónica, formação 
e workshops. Esta plataforma fornece informação de 
fácil acesso a nível mundial que fortalece e acelera 
o desenvolvimento da indústria CTP (Cuidado Têxtil 
Profissional).

O CINET tem atualizado os programas existentes de 
aprendizagem eletrónica (ex. E-DryClean, E-WetClean e 
E-Industrial Laundry) e oferece uma variedade de materiais 
de formação online, webinários, etc. Os materiais são 
disponibilizados em diferentes idiomas, sendo as traduções 
executadas em cooperação com as associações nacionais.

Workshops e programas de formação agendados para o 
próximo período: Índia & Indonésia.

‘Definindo o Padrão Global’
O CINET oferece um Programa de Certificação Internacional 
para empresas de Cuidado Têxtil Profissional. Quer para 
empresas de Serviços Têxteis (lavandarias industriais) 
e Limpeza Têxtil (limpeza a seco). Um programa passo-
a-passo (aprendizagem eletrónica) leva a certificação 
acreditada (CERTEX®) ou não-certificada (CERCLEAN®). 
Os esquemas são constituídos por 3 níveis que têm de ser 
concluídos para alcançar a certificação.

As certificações são desempenhadas por especialistas 
profissionais da indústria e o estado da certificação será 
atualizado a cada 3 anos.

Estes programas apoiam as empresas individuais nos 
seus esforços para implementar normas de qualidade e 
sistemas de monitorização, vitais para a manutenção/
melhoria das performances. As normas são definidas tendo 
como base processos e princípios de gestão modernos e 
internacionalmente reconhecidos, tais como ISO e EN.

”Apresentando negócios exemplares 
em CTP”
Em 2016, foram organizados pela primeira vez os Prémios 

Melhores Práticas, em 2018 
o CINET pretende perfilar 
Modelos de Negócio CTP 
Globais das Melhores 
Práticas ainda mais 
extensivamente. Levando 
aos Prémios Internacionais 
em 2018, serão organizados 
os preliminares Programas 
Nacionais de Prémios; entre 
outros em França, Reino 
Unido, região da CEE, 
EUA, Rússia, Indonésia e 
Holanda.

Quer para os Prémios 
Globais das Melhores Práticas de 2018 e os Prémios 
Nacionais, as empresas podem participar em 2 categorias; 
Limpeza Têxtil de Retalho (B2C) e Serviços Têxteis 
Industriais (B2B). Por categoria, são apresentados 3 
prémios: o Prémio Melhor no Geral (melhor resultado 
global); o Prémio Inovação (maior resultado em inovação) 
e o Prémio Sustentabilidade (maior resultado em 
sustentabilidade). As cerimónias dos prémios (globais e 
nacionais), bem como as seleções preliminares e o período 
de registo será acompanhado por atividades de RP e 
promocionais para a indústria CTP.

Em destaque nesta página encontram-se os projetos do CINET, no website do CINET (www.cinet-online.com) encontrará 
mais informação sobre estas iniciativas-chave, o website será continuamente atualizado quando ocorrem novos 
desenvolvimentos      
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1. 1. Atividades & Projetos CINET 2017 - 2018
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‘Partilhando Conhecimento’
O CINET definiu um programa 
de Investigação & Tecnologia 
destinado a acumular e 
partilhar conhecimento.
Através deste programa o 
CINET iniciou e/ou participou 
numa série de projetos 
no decorrer dos últimos 
anos, incluindo estudos 
de referência sobre a 
sustentabilidade de cuidado 
têxtil profissional, Solvetex V, 
Wash & Load e SWITCH-Asia.

Toda a informação acumulada contribui para os programas de 
aprendizagem eletrónica (tais como E-finishing e E-WetClean), 
os quais são criados sob a bandeira do Mundo da Escola de 
Negócios CTP. O conhecimento também é adicionado à 
Biblioteca CTP do Mundo.
O CINET continuará a participar em projetos de inovações e 
iniciativas de investigação nos próximos anos tendo em vista 
o interesse da indústria. Prevê-se a participação em projetos 
europeus e internacionais; alguns resultados interessantes em 
projetos recentemente concluídos:

O Cuidado Têxtil Profissional é 3 a 5 vezes mais sustentável 
quando comparado com a lavagem doméstica
Os recentes desenvolvimentos no equipamento, processos, 
eficiência da energia, reciclagem e melhores práticas aumentam 
a sustentabilidade da indústria de cuidado têxtil. O estudo mais 
recente sobre o impacto no ambiente pelos Cuidados Têxteis 
Profissionais demonstra os resultados de dois projetos. O 
impacto ambiental dos Serviços Têxteis (lavandaria industrial) 
bem como o Cuidado Têxtil (B2C) são comparados com 
a lavagem doméstica, afirmando que os Cuidados Têxteis 
Profissionais são 3 a 5 vezes mais sustentáveis que a sua 
contraparte doméstica.

Roteiro 2030
A FTN (a Associação do Serviço Têxtil Holandês) comissionou 
um projeto em 2011 para descrever as condições de mercado 
em 2030. O principal objetivo desse projeto foi identificar 
um programa de projetos de inovação e investigação para 
modernizar a indústria do cuidado têxtil e preparar a procura do 
mercado no futuro. O roteiro foi recentemente atualizado.

Estimulando a indústria
Deve ser colocada mais ênfase no desenvolvimento do 
mercado e em novos modelos de negócio para estimular 
a inovação em CTP. O objetivo deste projeto é desenvolver 
formação e material educativo que pode ser aplicado pelos 
membros CTP (proprietários de negócio & gestores) a nível 
mundial. Os mercados europeus são o ponto de partida, 
contudo mais investigação é conduzida noutros mercados 
para estimular o desenvolvimento de negócio a nível global.

O Mundo da Biblioteca CTP: 
‘Novos Modelos e Vitrinas de Negócio’
Toda a informação acumulada com os projetos do CINET, 
conforme descrita neste documento, é recolhida e 
disponibilizada através           da Biblioteca CINET do Mundo 
de CTP. Em 2016, houver um par        de novas adições à 
série existente de documentação.

Série de Livros: O Mundo do CTP
O recentemente publicado Volume 5 em junho de 2016;  
‘Novos Modelos & Vitrinas de Negócio’ foi apresentado na 
Texcare internacional. Em janeiro de 2013 o CINET lançou o 
projeto “Mundo do CTP” que foi o início de uma coleção de 
livros relacionados com o Cuidado Têxtil Profissional (CTP) 
em todo o mundo.  

Nova Série: Brochuras do País
Em dezembro de 2016 foram disponibilizadas as primeiras 
brochuras do país.

 Investigação & Tecnologia     
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A nossa intenção!
• Desenvolver ainda mais a Escola de Negócios 

WoPTC e expandir a base de estudantes através de 
projetos e inscrições individuais.

• Concluir o programa piloto para a Certificação 
Internacional e começar a certificar as empresas a 
nível individual.

• Perfilar a indústria CTP organizando eventos 
preliminares das Melhores Práticas Nacionais 
levando até 150 nomeações oficiais para os 
Prémios Melhores Práticas Globais de 2018.

• Continuar a iniciar e a participar em projetos de 
Investigação & Tecnologia com a finalidade de 
fornecer informação valiosa e objetiva sobre a 
indústria CTP às partes interessadas.

• Continuar a expandir a rede CINET através de 
aquisição de novos membros e fortalecendo 
relacionamentos com as partes interessadas.

• Expandir o alcance das Notícias Eletrónicas e 
Correspondências com a Imprensa do CINET.

O nosso rumo
• Aplicar as bases de dados mais avançadas
• Desenvolver Parcerias em todas as áreas relevantes 

da indústria CTP
• Criar estrutura duradouras ao nível dos países
• Personalização em massa; sermos orientados pelas 

necessidades dos membros individuais e pelas 
partes interessadas

• Remover as barreiras (linguísticas, escassez de 
informação, etc.)

Eventos, reuniões & conferências do CINET:
• Adicionar um componente de entretenimento aos 

eventos & conferências organizando Cerimónias de 
Graduação e Programas de Workshops.

• Reforçar a fonte de informação; mais itens de 
notícias e atualidades relevantes no website & 
meios sociais em torno dos eventos.

• Fornecer perspetivas especializadas combinadas 
com casos/problemas claros, específicos e práticos 
para serem diretamente aplicados em situações 
práticas organizando Conferências Internacionais e 
Programas de Workshops do CINET.

• Eliminar as barreiras de comunicação oferecendo 
tradução multilingue e simultânea com o auxílio de 
novas tecnologias.

• Ter o cuidado de perfil uma marca CINET 
reconhecível durante todos os eventos.

• Criar e fornecer oportunidades de networking, fazer 
o acompanhamento com relacionamento 

Eventos 2017 - 2018
Janeiro
19-21 de janeiro de 2017 Mundo Alimentar da 
Hotelaria (Índia)
• Abertura da escola de Negócios CTP na Índia
• Programa de Workshop quer para a Limpeza 

Têxtil como para a Lavandaria Industrial
• Programa de conferência
• Pavilhão de lavandaria
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

Março 
23-25 de março de 2017 EXPO Limpeza & EXPO 
Lavandaria Indonésia)
• Abertura da escola de Negócios CTP na 

Indonésia
• Programa de Workshop quer para a Limpeza 

Têxtil como para a Lavandaria Industrial
• Programa de conferência
• Pavilhão de lavandaria
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

16-18 de março de 2017 Encontro anual NRV 
(Noruega)
• Apresentação Especializada: Tendências do 

Negócio & Modelação do Negócio

17-18 de março de 2017 Evento Experiência 
Lavandaria, VEMATEX (Holanda)
• Apresentação Especializada

2. Plano de Atividade  2017 - 2018
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Junho
5-8 de junho de 2017 Espetáculo de Limpeza (Las 
Vegas - EUA)
• Encontro Lavandaria a Pedido
• Reuniões do Grupo de Trabalho TC / TS
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

Setembro
25-26 de setembro de 2017 Expo Lavandaria (China)
• Abertura da escola de Negócios CTP na 

Indonésia
• Programa de Workshop quer para Limpeza Têxtil 

como para Lavandaria Industrial
• Programa de Conferência
• Pavilhão Lavandaria
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

27-29 de setembro de 2017 Texcare Ásia (China)
• Abertura da escola de Negócios CTP na China
• Programa de Workshop quer para Limpeza Têxtil 

como para Lavandaria Industrial
• Fórum Texcare Ásia
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

Outubro
12-14 de outubro CEETEX 2017 (Polónia)
• Conferência, incluindo mesa redonda com 

discussões & sessões educativas
• Encontro da Associação CEE-TEX
• Visitas da empresa
• Programa social
• Mercado de informação
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

14-16 de outubro Jet-Expo 2017 (França)
Conference Program
• Programa de Conferência
• Encontros CINET: Encontro Global Praça de 

informação; Grupos de Trabalho; Assembleia 
Geral

• Visitas da empresa
• Programa social

Novembro
Novembro de 2017 Gulf Laundrex (Dubai
• Pavilhão Lavandaria
• Apresentação do Programa dos Prémios 

Melhores Práticas Nacionais 2017/18

VISÃO LIMPA DA VIDA (Japão)
• Pavilhão Lavandaria
• Programa de conferência

Janeiro
Janeiro de 2018 VISÃO LIMPA DA VIDA (Jakarta, 
Indonésia)
• Pavilhão Lavandaria
• Programa de Conferência

Outubro
19-22 de outubro EXPOdetergo 2018 (Itália)
• Programa dos Prémios Melhores Práticas 

globais 2018
• Programa de Conferência
• Encontros CINET: Encontro Global Praça de 

informação; Grupos de Trabalho; Assembleia 
Geral

• Visitas da empresa
• Programa social
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3. Encontros & Networking Internacional 2016

Cuidado têxtil internacional  2016 
10 a 15 de junho
Desde os Prémios Melhores Práticas Globais até Visitas 
a Empresas e a contribuição do CINET para o Fórum 
Internacional de Cuidados Têxteis. O CINET recorda um 
interessante e bem-sucedido Programa Internacional de 
Cuidados Têxteis.

O CINET organizou um programa completo e interessante 
durante a Texcare Internacional. Alguns dos destaques 
foram a Cerimónia dos Prémios das Melhores Práticas 
Globais, organizado em conjunto com a WRP, o lanlamento 
do Volume 5 da série de livro o Mundo do CTP e o Programa 
do Fórum Internacional. Por favor, consulte o curto vídeo no 
website do CINET.

Encontro Global da Praça de Informação e Cerimónia 
de Prémios
No domingo, dia 12 de junho, decorreu o encontro Global 
da Praça de Informação. As 30 mais extraordinárias 
nomeações de cerca de 20 países apresentaram as suas 
empresas numa curta apresentação. Todos os nomeados 
internacionais apresentaram ideias convincentes, fazendo 
com que fosse muito difícil a tomada de decisões por parte 
dos 20 especialistas de 17 países.
No final do dia, após a deliberação do júri, os Prémios 
foram apresentados durante a Cerimónia de Prémios 
WRP/CINET. Mais de 200 convidados participaram na 
cerimónia que se seguiu por um jantar de celebração com 
a presença de convidados internacionais, membros do júri 
e os nomeados.

Fórum Texcare Internacional
A contribuição do CINET para o Fórum Texcare International 
no domingo, dia 12 de junho, apresentou uma perspetiva 
inovadora sobre o futuro dos têxteis e as suas funções. O 
encontro foi moderado e presidido pelo sr. Peter  Wennekes.  
Foram destacadas oportunidades para a indústria dos 
cuidados têxteis por oradores chave, todos os quais 
forneceram palestras cativantes.

Encontros
Os Encontros com a Imprensa, Encontros com o Júri, 
Grupos de Trabalho e algumas Visitadas dedicadas a 
Empresas por parte do CINET atraíram um bom número 
de participantes de todo o mundo fazendo da Texcare 
Internacional um grande sucesso.

rémio Melhor Limpeza Têxtil no Geral (TC) – Fornet (China) Prémio Melhor Limpeza Têxtil no Geral (TC) – Fornet (China) 
Prémio 
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’Uma primeira edição coroada de êxito dos 
Prémios Melhores Práticas Globais em CTP’ 
11 e 12 de junho de 2016
Os Prémios Melhores Práticas Globais do CINET de 2016 
forneceram um caso de referência perfeito, demonstrando 
as mais recentes normais de excelência no avançado e 
moderno cuidado têxtil profissional. O CINET orgulha-se 
de apresentar os vencedores e as 100 nomeações que 
receberam um “Prémio de Excelência”.

Felicitamos todos os vencedores e o top 100 de nomeados.

• Prémio Melhor TC no Geral: Beijing Fornet Laundry 
Services da China.

• Prémio Melhor TS no Geral: Logo Tex da Hungria.
• Prémio Inovação TC: Laundrapp do Reino Unido.
• Prémio Inovação TS: Synergy Health da Holanda.
• Prémio Sustentabilidade TC: Fashion Cleaners dos 

EUA.
• Prémio Sustentabilidade TS: CHMS da Alemanha.

Prémios Especiais
Os Prémios Especiais são concedidos a empresas que 
têm um conceito de negócio único e extraordinário ou um 
modelo distinto de responsabilidade social.

Os Prémios Especiais para Casos de Negócio 
Extraordinários foram recebidos por:
• QINGDAO JIESHEN XIDI CO.，LTD (CHN)
• BleskInCare/ Novost laundry (RUS)
• Crouse’s Cleaners (CAN)
• Korea Laundry Co. Ltd. (WashEnjoy) (COR)
• Prestige Cleaners (ESA)

Os Prémios Especiais para Responsabilidade Corporativa 
Social foram recebidos por:
• Orange Sky Laundry (AUS)
• Esat l’Eventail ”Pressing de la Sarre” (FRA)
• CHETNA (Dibella, Lamme, Blycolin) (IND)

Innovation Award TC – 
Laundrapp (UK)        

Sustainability Award TC – 
Fashion Cleaners (USA)

Innovation Award TS – 
Synergy Health 
(The Netherlands)       

Sustainability Award TS – 
CHMS (Germany)

Textile Cleaning (TC)
1. Beijing Fornet Laundry Service (CHN)
2. Topcleaning (HOL)
3. Laundrapp (GBR)
4. Fashion Cleaners (EUA)
5. Goldstück Textilpflege (ALE)
6. ToTomorrow (JAN)
7. Bubble & Stitch (HOL)
8. Diana (RUS)
9. Drop & Wash (MIS)
10. Pop s (SER)
11. Ayaks (RUS)
12. Pierotti Laundry network group (ITA)
13. 5àSec India (IND)
14. MBS SAS Lavanderia (ITA)
15. Tintorerias max (MEX)
16. Deluxe Dyers & Dry Cleaners (IND)
17. Belaroussi Pressing (DZA)

Textile services (TS)
1. Logo Tex (HUN)
2. Lavans (HOL)
3. Synergy Health (HOL)
4. Master Cleaning (RUS)
5. Shanghai Matilian Laundry Service (Fornet) (CHN)
6. CHMS (ALE)
7. Prawol (POL)
8. Kromatic Brasov (ROU)
9. Klarind (BRA)
10. Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex (CHN)
11. GCS BIH 77 (FRA)
12. Lavadero Banfield (ARG)
13. Newasco (HOL)

Ranking Overall Global Best Practices Awards 2016 (out of 100 nominees)
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EXPO Limpeza & Expo Lavandaria Jakarta 7-9 
Abril 2016
7 a 9 de abril de 2016
A indústria da limpeza e lavandaria da Indonésia reuniu-se 
durante a 3ª Expo Limpeza & Expo Lavandaria em Jakarta, 
entre 7 e 9 de abril de 2016. Durante a exposição ficou claro 
que o mercado na Indonésia tem um elevado potencial para 
a indústria de lavandaria.
Os expositores focaram-se principalmente nas lavandarias de 
instalações e lavandarias operadas a moeda, demonstrando 
extratores de lavagem, secadores e arrematadores.

A exposição teve um programa completo de conferências 
sobre tópicos como as operações eficientes de lavandarias 
profissionais, normas de higiene e gestão e eficiência 
energética, que foi fornecido por especialistas locais, 
fornecedores e oradores internacionais, como o CINET. 
A exposição de lavandaria e programa educativo foi 
organizado em cooperação com as associações locais, 
como a APLI, ASLI, HIPLI e apoiado pelo CINET.

Expo de Lavandaria, China 2016: Um Magnífico 
programa de Prémios e uma plataforma de troca 
de ideias cada vez maior
12 a 14 de julho de 2016
De 12 a 14 de julho decorreu a 17ª edição da Expo 
China Lavandaria no Novo Centro Expo Internacional de 
Shanghai. No dia que antecedeu a exposição a Associação 
de Lavandarias da China (CLA) organizou um grande 
espetáculo com o programa prémios chineses, foi bastante 
intenso!

Prémios Chineses
Este programa de prémios da CLA decorreu a 11 de julho no 
Hotel Grand Hyatt (centro de Shanghai) onde basicamente 
se reuniu toda a indústria de lavandaria da China.

O programa teve uma organização muito profissional e 
elegante, com excecionais efeitos áudio e visuais, criando 
um ambiente muito divertido. Os vencedores dos prémios 
foram pré-selecionados e a foto contém uma foto de grupo 
dos vencedores. Após a cerimónia oficial o cenário mudou 
para um encontro mais informal, incluindo um extraordinário 
jantar chinês. Durante o jantar decorreram vários discursos 
por parceiros chave na indústria chinesa (como o diretor da 
CLA, Alliance), o CINET foi convidado para apresentar um 
discurso. O Sr. Leon Wennekes, secretário-geral do CINET, 
sublinhou a excelente cooperação e congratulou o CLA 
pelo progresso efetuado na última década. No geral, um 
ótimo evento para a indústria CTP chinesa demonstrar o 
quão organizada a comunidade da lavandaria está no seu 
desenvolvimento.

A crescente feira comercial
Como o mercado em geral na China, a Expo Lavandaria 
China também tem vindo a desenvolver-se nos últimos 
16 anos, tendo sido enfatizado com uma visita do Sr. 
Jiang Ming, o Presidente Geral da Câmara do Comércio 
da China. Entretanto, a exposição cobre cerca de 20 
000 m2 e encontram-se cerca de 400 marcas presentes. 
Inúmeras destas marcas são estrangeiras, mas a atenção 
internacional também se desenvolve com os expositores a 
serem representados por 16 países europeus e asiáticos. 
Há várias marcas dominantes no mercado chinês que 
expõe em espaços maiores e em alguns casos estas 
empresas também estabeleceram parceiras com marcas 
reconhecidas da Europa e da América. Além disso, 
algumas das marcas mais reconhecidas, como a Alliance, 
Kannegiesser, Bowe, Electrolux e Sankosha estiveram 
presentes com o seu próprio espaço. Outras observações 
interessantes nesta exposição são o grande número de 
empresas mais pequenas que expõe e o pavilhão de 
cuidados com couro, o qual é o resultado da fusão da 
4ª Exposição de Cuidados Tecnológicos com Couro e 
Produtos com a Expo Lavandaria China. O cuidado com 
couro que cobriu uma grande parte do segundo salão.
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Serviços O2O (Lavandaria a pedido)
Na China, os serviços O2O estão a florescer. Eles atraíram 
imensa atenção dentro da sociedade chinesa e também entre 
os investidores. É seguro afirmar que a China desenvolveu 
rapidamente estes serviços e parece estar à frente dos EUA e 
da Europa. Basicamente, há uma solução no seu smartphone 
(para encomendar e pagar) por qualquer serviço ou produto 
que possa necessitar. Isto também fornece oportunidades 
para a indústria da lavandaria. Há um par de intervenientes 
que têm vindo a desenvolver conceito no mercado e este 
modelo continua a ser um caminho interessante para o 
desenvolvimento contínuo da indústria. Isto refletiu-se na 
exposição comercial, onde os fornecedores deste tipo de 
tecnologia, como a Laundrapp (empresa do reino Unido), 
Youxi e Quanjia apresentaram as suas exposições.

60º Aniversário de VEIT
July 13th, 2016 

A acolhedora receção de Landsberg (G) ”Gruess Gott”! foi  
expressa por Reinhardt, Günter e Christopher Veit, dando as 
boas-vindas a uma ampla audiência de relações de negócios 
e parceiros internacionais nas instalações da Landsberg no 
sul da Alemanha.

O programa incluiu uma excursão pela empresa, uma visão 
geral histórica, descrevendo os feitos da Veit durante os 
últimos 60 anos. Desde o começo enquanto empresa com 
um só homem, a Veit de hoje emprega mais de 400 pessoas 
com um volume de negócios de 45 milhões em 14 locais 
espalhados por 12 países, os quais para além da Alemanha, 
incluem os EUA, China, Indonésia, Singapura e Vietnam.
A Veit é conhecida pelos seus padrões e serviço de 
atendimento ao cliente de elevada qualidade no equipamento 
de acabamento para um grande número de aplicações 
especializadas no fabrico de vestuário, aplicações para a 
indústria automóvel e cuidados têxteis profissionais.

Assente na sólida base de relacionamentos pessoais de longa 
duração alcançou-se um impressionante registo de sucesso. 
As celebrações num excelente cenário cultural da Bavaria 
foram muito apreciadas pelos participantes.

Conferência DIA, Melbourne
20 e 21 de agosto de 2016
A conferência DIA decorreu nos dias 20 e 21 de agosto de 
2016 em Melbourne, Austrália. A conferência “DA LINHA 
LIMPA ATÉ À CONCLUSÃO” foi um sucesso. Com muitas 
palestras interessantes e informativas, bem como uma ampla 
oportunidade de discussão.

Parabéns a Brian Tonkin, CEO da DIA, um evento magnífico, 
sendo os parabéns também estendidos a Marilyn Tonkin 
e à assistente Catherine pela maravilhosa organização. A 
conferência foi um bom local para discussões com um grande 
número de pessoas de todos os grupos etários.

Peter Wennekes participou na conferência em representação 
do CINET, onde foi apresentado o volume 5 do “Mundo do 
CTP’, intitulado: ’Novos Modelos & Vitrinas de Negócio’, 
aos representantes da DIA, o primeiro a receber o livro foi o 
presidante da DIA, George Masselos (na foto).

Em linha com a conferência, a qual demonstrou que o 
setor da limpeza têxtil profissional na Austrália está vivo e 
recomenda-se, apesar das tendências gerais do mercado, 
Peter Wennekes presidiu uma apresentação intitulada: ’CTP 
num mercado dinâmico em mudança’.

Mais de 130 empresas de limpeza a seco e comerciantes 
aliados participaram na conferência e no jantar de sábado 
à noite. A exposição comercial foi extensa e expuseram 
comerciantes de diversos estados.
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Foi discutido o Futuro do CTP & Vestuário de 
Trabalho em França na @JET Expo
18 de outubro de 2016
Na terça-feira, dia 18 de outubro, decorreu a primeira edição 
do encontro de inovação do Cuidado Têxtil Profissional e 
Vestuário de Trabalho na adorável cidade de Paris, França. 
O evento teve uma boa participação, no total participaram 
70 intervenientes.

A organização da JET Expo foi recentemente deslocada 
para uma nova sede perto de Paris Nord em França, 
onde todas as instalações para este tipo de evento são 
disponibilizadas. O objetivo deste evento era capturar na 
perfeição a seguinte citação do Sr. Antonius Streichenberger 
(CEO da JET Expo): ‘A inovação tem dois motores: 1) 
permuta de informação sobre novos conceitos, e
2) discussão destes desenvolvimentos entre as partes 
interessadas.’ O evento teve bastante de ambas!

Leon Wennekes, Secretário-geral do CINET, apresentou os 
resultados das mais recentes análises de mercado do CINET 
sobre “Lavandaria a pedido’. Um cenário conjunto com 
outros especialistas no ramo dos serviços a pedido (quer 
dentro como fora da indústria CTP). Principais conclusões: 
Embora ainda haja muitas incertezas, a lavandaria a pedido 
transformar-se-á certamente num serviço no portfólio de 
produtos de modernas limpadoras têxteis.

Prémios LCN 2016: e os vencedores são...
20 de outubro de 2016
Meriden, Reino Unido. A indústria da lavandaria e limpeza a 
seco recebeu uma muito merecida palmadinha nas costas 
durante a cerimónia dos primeiros Prémios LCN.

Roger Salmon ficou honrado pela sua dedicação e 
compromisso com a indústria. Ele recebeu o Prémio de Vida 
LCN 2016 e uma ovação em pé de todos os convidados, 
demonstrando a estima que os seus pares nutrem por ele.

Os vencedores de 2016 são …
•  Lavandaria do Ano; Bates de Londres
• Limpeza a Seco do Ano; Top Hat Cleaners
•  Empreendedor; Laundry Clean, Jason Miller
•  Melhor Limpeza a Seco Recém-chegada; My Beautiful 

Launderette
•  Melhor Política de Sustentabilidade; Lavandaria Berendsen
•  Melhor Política de Sustentabilidade; Limpeza a Seco 

BLANC
•  Melhor Engenheiro de Serviço; Mike Range, Johnsons 

Stalbridge Linen Services
•  Melhor Serviço Online; Lavandaria Laundry Republic
•  Inovação do Ano; Lavandaria SET (South East Trust)
•  Inovação do Ano Limpeza a Seco; Johnsons Bridal
•  Serviço de Apoio ao Cliente em Limpeza a Seco; National 

Dry Cleaners.

Os Prémios anuais LCN foram concebidos para reconhecer 
as melhores práticas na indústria e premiá-las; na última 
noite esse objetivo foi mais que alcançado quando os 
vencedores foram anunciados para gáudio dos presentes.

Representando o CINET, o secretário-geral Leon Wennekes 
participou na cerimónia, a qual caracterizou como; ‘uma 
noite divertida, bem organizada pela LCN e sempre bom 
de ver a nossa indústria tão positivamente retratada’. A 
editora da LCN Kathy Bowry diz: “A resposta no primeiro 
ano excedeu todas as nossas expetativas e a equipa da 
LCN já aguarda com expetativa o crescimento deste evento 
no futuro”.

Os Prémios LCN são uma iniciativa da Revista LCN, 
para perfilar de forma positiva a indústria dos Cuidados 
Têxteis Profissionais (CTP) no Reino Unido. A iniciativa 
foi projetada para honrar e recompensar os lavadores e 
limpadores a seco de todo o país que têm um desempenho 
excecionalmente bom na indústria. As categorias dos 
prémios são selecionadas para abarcar todos os aspetos 
da indústria CTP.
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Os Lada’s 2016; celebrando o que há de 
excelente na indústria CTP
3 de novembro de 2016 - Brooklands, Reino Unido.
Os Lada’s foram projetados para celebrar as competências, 
reconhecer o árduo trabalho, identificar modelos a seguir 
e encorajar carreiras futuras, ou reconhecer contributos 
passados na indústria dos cuidados têxteis profissionais.

A MEG Events Ltd em associação com a LCT lançaram 
os Lada’s, em 2015. Este ano, o 2º evento decorreu 
no Mundo Mercerdes-Benz, Brooklands, localizado no 
famoso e histórico circuito de corridas de Brooklands, 
em Weybridge, Surrey; um espaço definitivamente 
extraordinário.

...E os vencedores são...
Os prémios foram atribuídos às seguintes individualidades/
empresas nas suas respetivas categorias (por ordem de 
apresentação):
•  Luke Chadwick (Christeyns) – Estagiário/Aprendiz do 

Ano
•  Mick Christian (Electrolux Professional) – Formação & 

Educação no Local de Trabalho
•  Clean & Green – Melhor Recém-chegado à Indústria
•  Professional Plus (Ideal Manufacturing Ltd) – Melhor 

Novo Produto
•  Electrolux Professional – Prémio Impacto Verde
•  Fishers – Empresa Mais Inovadora
•  Acorns of Lancashire – Limpeza a Seco do Ano
•  CLEAN – Lavandaria Comercial do ano
•  Goodman Sparks – Distribuidor de Máquinas do Ano.

Durante a cerimónia foi atribuído o Prémio Realização 
de uma Vida a Paul Woolfenden, pela dedicação, 
compromisso e apoio dado à indústria CTP durante os 
últimos 30 anos.

O secretário-geral Leon Wennekes participou na cerimónia 
em representação do CINET, ele considerou a cerimónia 
dos prémios como: ‘um evento interessante, perfilando a 
indústria no Reino Unido no seu melhor.’

9ª Conferência Húngara de CTP: Unindo as 
lavandarias com a troca de informação & 
networking
8 a 10 de novembro de 2016
A 9ª conferência Nacional Húngara de Limpeza Têxtil 
decorreu a 8 e 9 de novembro no impressionante espaço 
tradicional de Sumeg, Hungria (perto do lago Balaton). O 
tema da conferência foi a Higiene & Sustentabilidade”.

Os dois aspetos ”Higiene & Sustentabilidade” são de 
crescente importância para as lavandarias húngaras. Embora 
o conceito não seja propriamente novo, a questão para o 
mercado húngaro é a da necessidade. Inúmeros clientes 
do mercado não requerem que as lavandarias trabalhem 
segundo elevadas normas de higiene & sustentabilidade e 
portanto é difícil justificar o investimento necessário para 
implementar estes processos avançados. Com muitas 
palestras interessantes e informativas, bem como uma 
ampla oportunidade para discutir durante os intervalos, os 
participantes tentaram determinar o rumo para o futuro.

Parabéns à TTE, a associação CTP húngara que organizou 
a conferência, um evento magnífico repleto de diferentes 
perspetivas sobre o conceito. Também temos de dar os 
parabéns às Sras. Valeria Kiraly e Gabriella Deme, pela 
maravilhosa organização, incluindo vários destaques sociais 
que se adequam nas tradições húngaras. A conferência foi 
um bom local para discussões com um grande número de 
pessoas.

Leon Wennekes participou na conferência em representação 
do CINET, onde representou as mais recentes inovações em 
CTP & descobertas do CINET na questão “Como vender a 
Higiene” no mercado. A conferência demonstrou que todas 
as maiores lavandarias húngaras estão unidas sob o lema 
da associação, embora a competição seja bastante feroz 
no mercado.

Mais de 120 de lavandarias, mas também limpadores a 
seco e comerciantes aliados participaram na conferência. 
A exposição comercial foi extensa, incluindo algumas 
empresas do estrangeiro.
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Pretendemos aproximar as associações de comércio indianas e um grupo de fornecedores internacionais que têm um interesse no 
mercado indiano, destinado a aumentar o profissionalismo e a implementar as melhores práticas na indústria CTP indiana. No 
decorrer de 2017 pretendemos organizar 3 programas de formação em 4 cidades (12 no total).

“Criando Mestres em CTP”

27-31 Março de 2017
New Delhi
• Programa workshop piloto

21-25 Agosto de 2017
Bangalore Programa Workshop:
• Nível C+B em Lavandaria Retalhista (TC)
• Nível de formação prática C+B

28 Agosto - 1 Setembro de 2017
Chennai
• Programa workshop:
• Nível C+B em Lavandaria Retalhista (TC)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Retalhista (TC)

4-8 Setembro de 2017
Programa workshop:
• Nível C+B em Lavandaria Retalhista (TC)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Retalhista (TC)
• Nível C+B em Lavandaria Industrial (TS)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Industrial (TS)

23-27 Outubro de 2017
Mumbai
• Programa workshop:
• Nível C+B em Lavandaria Retalhista (TC)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Retalhista (TC)
• Nível C+B em Lavandaria Industrial (TS)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Industrial (TS)

30 Outubro - 3 Novembro de 2018
Nova Deli,
• Programa workshop:
• Nível C+B em Lavandaria Retalhista (TC)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Retalhista (TC)
• Nível C+B em Lavandaria Industrial (TS)
• Nível de formação prática C+B em Lavandaria 

Industrial (TS)

Quer mais? Implemente a certificação internacional CERCLEAN no seu Negócio

Mais informação visite: www.cinet-online.com/international-certification/

Escola de Negócio Mundo do CTP Índia Programa 2017:

Patrocinadores:
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Escola de Negócio Mundo do CTP Índia Programa 2017:

4. CINET, Estratégia & Posicionamento
I.  Pontos de Partida
O CINET é uma fusão das antigas associações 
comerciais do Sul & Note da Europa para o CTP 
designadas por CITEN & CEAPLI, e foi fundado no 
início dos anos oitenta do século passado. Em 2015, 
o CINET discutiu o futuro e adotou uma nova política/
estratégia para se transformar numa associação 
guarda-chuva a nível global na indústria CTP.

A declaração da Missão foi definida e aceite como: 
Ser uma associação guarda-chuva internacional 
bem-estruturada, forte e de sólida reputação para 
a indústria global de cuidados têxteis profissionais 
quer para o consumidor como em aplicações B2B.

Na altura os membros do CINET sentiram que era 
necessária uma abordagem mais ativa e concordaram 
na seguinte política:
• Aumentar o número de membros (15 -> 75)
• Consciencialização global enquanto associação 

guarda-chuva
• Aumentar as atividades e projetos
• Aumento do orçamento (10 vezes)
• Um crescimento substancial da rede.

Nos anos subsequentes esta política pareceu ser 
eficaz, entretanto o CINET é reconhecido a nível 
mundial pelo seu conhecimento, projetos e eventos.

Entretanto, as circunstâncias do mercado alteraram-
se:
• Novas economias e mercados CTP em rápido 

desenvolvimento (entre outros: Ásia, América 
do Sul e Médio-Oriente)

• Um ritmo acelerado de inovação
• Um aumento a nível mundial da utilização 

de aplicações online de negócio, também no 
negócio do CTP

• Mais comunicação e ligações internacionais
• Empresas CTP de expansão internacional
• Mais fornecedores internacionais (mercados 

maduros & emergentes).

Consequentemente, em 2015 sentiu-se que estas 
alterações criaram um novo ambiente e uma 
necessidade para uma avaliação da estratégia e 
política atuais. 

II.  Tarefas chave
• Construir uma rede global de especialistas de 

negócio nos serviços têxteis & limpeza têxtil:
 -  Permuta de informação
 -  Fortalecimento da filiação
 -  Fornecer oportunidades e valor adicional para 

os membros.
•  Iniciar e apoiar projetos de investigação (inter)

nacional para avançar e acelerar inovações:
 -  Permuta de informação online e offline através 

de projetos existentes e novos. Quer para o 
setor TC & TS (em inglês, bem como em outros 
idiomas)

 -  Desenhar e executar projetos e atividades para 
promover a indústria.

• Defesa efetiva e perfil da indústria:
 -  Perfilar a indústria para elevado valor, 

responsabilidade social e desempenho 
sustentável.

 -  Apresentar a indústria CTP como um setor 
inovador, oferecendo aos clientes as melhores 
soluções disponíveis nos cuidados têxteis.

 -  Perfilar a sustentabilidade e as Melhores 
Práticas:
 . Até 3 vezes mais amiga do ambiente 

que a lavagem doméstica!
 . Campanha multimédia.

 - Incluir a Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) (Dez princípios de Compacto Global 
da ONU) e estimular a incorporação RSC na 
indústria.

 -  Promover a eficiência de custo da terceirização 
da lavandaria e limpeza têxtil.

 -  Organizar conferências & workshops para 
criar uma plataforma interativa de permuta de 
informação.

• Comunicação Interna com a indústria CTP:
 - Definir e manter uma forte estrutura de 

comunicação interna:
 . Boletins informativos eletrónicos 

semanais
 . Planeamento de atividades (anual).

• Serviços aos membros:
 -  Serviço pronto e eficaz (email) aos membros
 -  Monitorizar o interesse dos membros por 

determinados temas/projetos/atividades e 
fornecer informação adequada:
 . Registo anual via wesbite/email
 . Acesso a temas/projetos/atividades 

específicas no website
 . Plataforma de permuta de informação

• Organizar sessões de Grupo de Trabalho para 
diálogo entre os membros e direcionar os projetos.
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Pretendemos juntar as associações de comércio indonésias, os seus membros, e fornecedores (internacionais) que 
tenham um interesse no mercado indonésio, com o objetivo de melhorar o profissionalismo e a implementar as 
melhores práticas na indústria CTP da Indonésia. Durante o ano de 2017 pretendemos organizar programas de 
formação em várias das principais cidades na Indonésia.

“Criando Mestres em CTP”

23-25 Março de 2017
Expo Limpeza Expo Lavandaria, Jakarta
• PLATAFORMA DE ENCONTRO com parceiros
• Apresentações da conferência
• Workshop piloto sobre as melhores práticas em CTP

1-5 Maio de 2017
Programa de Workshop Surabaya:
• Nível C+B+A em lavandaria Retalhista (3 dias) + 2 

dias de formação prática

8-12 Maio de 2017
Programa de Workshop Jakarta:
• Nível C+B+A em lavandaria Retalhista (3 dias) + 2 

dias de formação prática

11-15 Setembro de 2017
Programa de Workshop de Bali:
• Nível C+B+A em lavandaria Retalhista (3 dias) + 2 

dias de formação prática

18-22 Setembro de 2017
Programa de Workshop de Bali:
• Nível C+B+A em lavandaria Industrial (3 dias) + 2 

dias de formação prática

6-10 Novembro de 2017
Programa de Workshop de Markassar:
• Nível C+B+A em lavandaria Retalhista (3 dias) + 2 

dias de formação prática

13-17 Novembro de 2017
Programa de Workshop de Yogyakarta:
• Nível C+B+A em lavandaria Industrial (3 dias) + 2 

dias de formação prática
• Certificação CERCLEAN TS (1 dia)
• PLATAFORMA DE ENCONTRO

Março/Abril de 2018
Expo Lavandaria, Jakarta
Fim do encontro: Apresentação do plano de 
acompanhamento 2018-2019

Parceiros de Distribuição:
 

Patrocinadores:

Benelux B.V.

http://www.theworldofptc.com/

Programa de Workshop 2017 da Escolha de Negócios Mundo do CTP na Indonésia:
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III. Ações chave  2017 - 2018

IV. Serviço de membro do CINET:
• Enquanto membro do CINET tem acesso à base 

de dados do CINEt através de um login fácil e 
único para cada dispositivo que utilizar.

• A informação é partilhada globalmente e 
nacionalmente utilizando os seguintes canais:
 - Participação em sessões de Grupo de 

Trabalho Internacional (secretariado de 
registo).

 - Apoio secretariado do CINET em assuntos 
operacionais.

 - Acesso ao website/base de dados de 
conhecimento do CINET (estruturado no 
tipo de filiação).

 - Boletins informativos eletrónicos semanais.
 - Revistas CINET: marketing, ambiente e 

tecnologia.
 - Documentação: legislação, investigação, 

inovações, melhores práticas, etc.

V. Agenda de Encontros do CINET
• As sessões Grupo de Trabalho do Conselho e 

Internacionais serão anunciadas no planeamento 
de atividades (website).

• Os encontros também são comunicados através 
da página de eventos do website. Os documentos 
e materiais de discussão são enviados por email 
(com uma notificação ‘por favor leia) e publicados 
no website.

• As inscrições serão comunicadas por email. 
Todos os convites terão de ser confirmados, 
apenas circunstâncias excecionais resultarão em 
chamadas de acompanhamento.

• As minutas (ações de acompanhamento incluídas) 
serão enviadas de um dia para o outro para todos 
os participantes do encontro e publicadas no 
website.

• Os encontros serão planeados por Breeze ou 
Skype, em exposições comerciais ou mediante 
acordo.

Organização
Estrutura da Organização
• A Assembleia Geral é a maior autoridade na 

associação.
• A partir de 1-7-15, para além do formal Conselho 

CINET, haverá dois Conselhos Operacionais, um 
para a Limpeza têxtil e outro para Serviços 
Têxteis / Lavagem Industrial.

• O Conselho Operacional decide e consulta sobre 
os projetos e atividades.

• O Presidente / CEO elabora propostas para os 
Conselhos e executa decisões dos Conselhos e 
da Assembleia Geral, assistido pelo secretariado.

• As reuniões do Conselho são presenciadas pelo 
CEO, que irá preparar a reunião consultando 
o Presidente segundo os acordos previamente 
estabelecidos.

• O CEO executa questões e controlos financeiros 
segundo as indicações do tesouro e/ou do 
Conselho CINET.

A. Organização da nova startup “A Escola de 
Negócios Mundo CTP””
• Criando ”Mestres em CTP”
• Disponibilidade de uma base de dados de 

conhecimento
• Fornecer ferramentas e cursos de aprendizagem 

eletrónica
• Organização de webinários, workshops e 

formações práticas no local.
B. Certificação CTP Internacional
• Esquemas de certificação acreditada (CERTEX®) 

& não-acreditada (CERCLEAN®)
• Disponibilidade a nível mundial e suportada por 

consultoria (online) 
• Cursos de aprendizagem eletrónica na plataforma 

da Escola de Negócios.
C. Organização do Programa dos Prémios Melhores 
Práticas Globais 2018
• 150 nomeações
• Cerimónia de Premiação a 19 de outubro de 2018 

na Expo Detergo, Milão, Itália
• Publicação do volume 6 do Mundo do CTP: 

’Inovação, Marketing Online, Modelos e Vitrinas 
de Negócios’.

D. Executar um programa de investigação para a 
limpeza têxtil & subsetores do serviço têxtil    
• Iniciar, organizar e participar em projetos de 

investigação e estudos de referência.
E. Adequate member service based on individual    
    member needs.

“Criando Mestres em CTP”
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• Assembleia Geral/Conferências/Workshops 
do CINET 
A Assembleia Geral reúne-se uma vez por ano. 
Os eventos internacionais (feiras, convenções, 
etc.) são locais e períodos preferenciais para 
organizar Assembleias Gerais. A Assembleia Geral 
é um fórum onde os comités e os grupos de 
trabalho internacionais reportam sobre as suas 
atividades dos anos transatos. Os oficiais de 
ligação do CINET também reportam as tendências 
e desenvolvimentos e delegam a permuta de 
informação sobre eventos significativos nos seus 
respetivos países. Adicionalmente, o CINET convida 
oradores conceituados – cientistas, técnicos ou 
especialistas em marketing – que contribuem para 
o conhecimento especializado e assessoria sobre 
os tópicos selecionados e trocar pontos de vista 
com os membros.

O CINET organiza Encontros Globais de Praça de 
Informação regularmente para trocar informação 
sobre tendências, inovações em conceitos de 
negócios e novas tecnologias nos mercados 
internacional, nacional e regional, incluindo relatórios 
e documentação por país de representações chave 
da indústria a nível mundial.

• Membros do Conselho do CINET:
 -  Capazes e preparados para ir de encontro e 

suportar atividade as atividades do CINET em 
todo o mundo.

 -  Representando mercados internacionais dos 
segmentos de mercado TC/; o Conselho é 
composto por 6 membros.

• Comité do Conselho Consultivo
Para apoio o Conselho e CEO do CINET é 
estabelecido um Comité Consultivo para refletir uma 
estratégia de desenvolvimento a longo prazo, atuar 
como entidade para fornecer conselhos e ideias e 
aconselhar sobre questões operacionais.

•  Membros do Conselho Operacional do CINET 
TC/TS
 -  Serão efetuados acordos sobre atividades/

projetos pelo Conselho (Operacional) do CINET
 -  Os membros do Conselho, líderes de projeto 

e outras pessoas designadas podem contar 
com o secretariado para os auxiliar sempre que 
possível.

 -  O CEO é responsável pelo conteúdo e 
prioridades das atividades e projetos e 
coordena-os com o Conselho.

• Oficiais de Ligação do CINET
 -  Especialistas reconhecidos e estimados pela 

indústria na sua região/país, que garantem 
avançar com a indústria de Cuidados Têxteis 
Profissionais, empregando todas as suas 
capacidades.

 -  Pessoas de contacto com o secretariado 
designadas pelo CINET para uma região, país 
ou área de projeto em específico.

 -  Acompanhando de perto a indústria de 
cuidados têxteis para a sua região, país ou 
área de projeto e informando o CINET sobre as 
atualidades e notícias que seriam de interesse 
para a indústria a nível mundial.

 -  Capazes de contar com os serviços e/ou 
conhecimento do CINET a qualquer altura 
para beneficiarem a sua própria região, país 
(ex. organização Encontros de Praça de 
Informação, arrancar com projetos, etc.).

 -  Representando o CINET em conferências e 
encontros e, se aplicável, falarem em nome do 
CINET (mediante acordo escrito).

 -  Em determinadas ocasiões convidados 
para fornecer uma sessão educativa e/ou 
conhecimento preciso na sua região.

 -  Convidados para os encontros do conselho 
operacional.
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Grupos de Trabalho Internacionais coordenados pelos 
Coordenadores do Grupo de Trabalho, apoiados pelo 
secretariado do CNET para a Limpeza Têxtil Retalhista (TC) 
e Empresas de Lavagem Industrial / Serviço Têxtil (TS). 
Os Membros dos Grupos de Trabalho são designados 
mediante registo através do secretariado.
O secretariado do CINET é responsável pela execução 
das atividades.

Os seguintes grupos de trabalho são operacionais:

• Grupo de Trabalho de Investigação & 
Tecnologia Internacional
Todos os anos o CINET participa e promove 
programas de investigação internacionais sobre 
limpeza sustentável e tecnologias de acabamento, 
bem como em projetos sobre automação, ICT e 
tecnologias logísticas. Na seção de ‘projetos’ do 
perfil é fornecida uma vista geral dos projetos atuais.

• Grupo de Trabalho para as Melhores Práticas 
Internacionais     
O CINET iniciou o projeto Melhores Práticas 
Padrão Internacionais em Limpeza Têxtil Segura & 
Sustentável. Este projeto acarreta uma descrição 
das melhores práticas na limpeza têxtil que podem 
ser aplicadas a nível mundial. A fim de implementar 
as melhores práticas, o CINET pretende estabelecer 
uma cooperação com associações nacionais e 
outras partes interessantes importantes (governo, 
fornecedores, empresas individuais).
Um programa é definido por nação, o qual é ajustado 
às necessidades desse mercado e cultura do país. 
O CINET tem eventos de premiação relacionados 
com este conceito, e juntamente com importantes 
partes interessadas é organizado uma sessão de 
premiação para criar um impacto de RP efetivo e 
positivo na indústria.

• Grupo de Trabalho de Marketing Internacional 
& RP
The Marketing & PR group aims at strengthening 
the image and profile of the professional textile care 
industry, as well as providing CINET members with 
marketing tools and information. In this line CINET 
also assigns market/marketing studies and initiates 
publications: The World of PTC “Volumes I through 
V”.

• Grupo de Trabalho de Padronização 
Internacional
Este grupo é constituído por profissionais e 

especialistas na indústria de cuidados têxteis dos principais 
institutos de investigação Os membros do comité participam 
ativamente nas sessões de trabalho GINETEX e Grupos de 
Trabalho ISO. A principal finalidade do Comité é tomar 
qualquer passo possível para os cuidados com as etiquetas 
se transformarem num ativo e não num contratempo para a 
indústria. Outras normas que o CINET está envolvido são a 
RABC, WG 14, etc.

• Grupo de Trabalho de Certificação InternacionalIn 
Neste cenário é estabelecido um programa de certificação 
internacional, constituído por um esquema de certificação 
para lavandarias industriais e outro para empresas de 
limpeza a seco. O objetivo é introduzir um sistema de 
certificação internacional adequado para as organizações 
implementarem a nível nacional. Desta forma, as associações 
nacionais não têm de reinventar o seu programa de 
certificação continuamente e haverá apenas um sistema a 
nível mundial que deve ser atualizado regularmente e pode 
ser utilizado como referência para a norma nacional. As 
ferramentas de informação e de certificação também são 
fornecidas através da Escola de Negócios Mundo do CTP.

• Grupo de Trabalho da Escola de Negócios Mundo CTP
As operações e máquinas CTP são basicamente as 
mesmas a nível mundial. Entre outras, a missão do CINET 
é partilhar e disseminar informação sobre estas operações 
e máquinas. Neste capítulo, estre grupo de trabalho 
foca-se no desenvolvimento contínuo de ferramentas de 
aprendizagem eletrónica e na organização de programas de 
formação quer presenciais como através de cursos online 
de aprendizagem eletrónica e webinários.

Este grupo de trabalho desenvolve materiais quer para 
empresas de limpeza têxtil como para serviços têxteis. Há 
duas principais atividades: uma é atualizar os materiais e 
fazer com que o conteúdo seja mais interativo. A segunda é 
comercializar este conceito educativo através de marketing 
online, através de parceiros de distribuição e feiras 
comerciais.

• Grupo de Trabalho de Inovação
Este grupo de trabalho foi formado em torno da necessidade 
de enfatizar a importância da inovação. O CINET pretende 
informar a indústria e as suas partes interessadas sobre o 
perfil inovador dos cuidados têxteis profissionais e assim 
estimular a taxa de inovação a nível mundial. As principais 
atividades deste grupo de trabalho são criar uma base 
de dados sobre iniciativas topo de gama, quer dentro ou 
relacionadas com o setor CTP. Os principais campos são 
os novos têxteis, tecnologia  de processamento e logística 
& conceitos de serviço.

Grupos de trabalho na Limpeza Têxtil (TC) e
Serviço Têxtil (TS)
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Empresa País
CTTN-IREN França

EFIT Alemanha

ECSA Bélgica

International Drycleaners Congress (IDC) Canadá

Japan Textile Care institution Inc. Japão

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT) Holanda

Visão geral dos membros a 1 de junho de 2017
Associações nacionais 26  Institutos (Investigação)   6
Membros individuais 20  Contactos   162
Fornecedores 34  Rede Global de Informação > 2500

5. Membros do CINET

Empresa País

American Reusable Textile Association (ARTA) EUA

Asociace prádelen a cistíren (APAC) República Checa

Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) Indonésia

Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI) Indonésia

Asociatia Intretinatorilor de Textile-Piele (AWIM) Roménia

Associacao Nacional das Lavanderias (Anel) Brasil

Assosecco Itália

China Laundry Association (CLA) China

Danish Drycleaning Association Dinamarca

Drycleaning Institute of Australia ltd. (DIA) Austrália

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) Holanda

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries (FFPB) França

Federation of Finnish Textile Services (FINATEX) Finlândia

Guild of Cleaners & Launderers (GCL) Reino Unido

Laundry & Drycleaning Association of India (LDAI) Índia

MAXTEX Alemanha

Nederlandse vereniging van Textielreinigers (NETEX) Holanda

Nega Tekstila Sérvia

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV) Noruega

Nufarul Roménia

Pan Hellenic Drycleaners & Affilliated Association Grécia

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers Rússia

Sveriges Tvätteriförbund Suécia

Textile Care Allied Trades Association (TCATA) EUA

Textiltisztító Egyesülés (TTE) Hungria

URBH Hospital Laundry Association of France França

Membros efetivos

Institutos (Investigação)

v
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Membros associados
Fornecedores País
Alliance Laundry Systems EUA

Böwe Textile Cleaning GmbH Alemanha

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG Alemanha

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH Alemanha

Christeyns B.V. Holanda

Concord Textile França

CPN groupe França

Datamars Suíça

Dibella BV Holanda

Ecolab França

Electrolux Professional Laundry Systems Itália

Girbau Group Espanha

GreenEarth Cleaning EUA

Ideal Manufacturing Reino Unido

Landuwasco Holanda

Laundrapp Reino Unido

Laundry Computer Technics (LCT) bv Holanda

Multimatic iLSA Deutschland GmbH Alemanha

Nufarul SA Moldávia

Olin Suíça

Polymark BV Holanda

R.R. Street & Co. Inc EUA

Renzacci SpA Itália

Rynex EUA

Safechem Alemanha

Sealed Air Singapura

Seitz GmbH Alemanha

Senso Technics Holanda

Stahl Wäschereimaschinen Alemanha

Surfchimica srl Itália

Technisch Bureau Reinders (TBR) Holanda

UNION S.p.A  Itália

VEIT Alemanha

Xeros Bead Cleaning Reino Unido

Membros individuais
Empresa País
5àSec Dry Clean International (DCI SA) Suíça

Beijing Fornet Laundry Service China

Beijing BRANEW Laundry Chain Co., Ltd China

Clean Shop Burundi

Cristal Cleaning Holanda

DIANA Holding Company Rússia

Hr Björkmans Entremattor AB Suécia

I. Sinis & Co Grécia

Jiangsu Aixin Enterprise Service | Lovetex China

Promar Textil SRL - Kromatic Brasov Roménia

LDCT Laundry Dry Cleaning Training Austrália

Master Cleaning Ltd. Rússia

Pierotti Laundry Network Group Itália

POP S d.o.o. Sérvia

Qatar Airways Catering Company Qatar

Shanghai Matilian Laundry Service China

Specialist Textielverzorging BVBA Bélgica

Synergy Health Textile Services Holanda

The Original Thrifty Co (N.I.) Ltd. Reino Unido

Wasserij Korsow BV Curação
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Power of Partnership
Endereço Postal  10, NL - 4060 GA  Ophemert

Telefone: +31 344 65 04 30     Fax: +31 344 65 26 65

e-mail: cinet@cinet-online.com     www.cinet-online.com

17
22

02


