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Nordisk Massage  

Vi är med i det Nordiska samarbetet där Norge, Finland, 
Danmark, Island, Färöarna och Sverige hittar vägar till 
samarbete samt utbyter erfarenheter och information. Vårt 
mål är att hitta en plattform för de Nordiska länderna, inom 
utbildning och företagande för fri rörlighet mellan länderna 
för yrkesmassörer.  Arbetet ska bland annat utmynna i ett 
underlag som presenteras för våra regeringar och EU. I år var 
mötet i Vasa, Finland och det var mycket givande

Hur hittar kunderna dig? 
Vill du finnas på vår hemsida?
Vi gör om vår hemsida. Det ska bli lättare att navigera, 
enklare menyer och ge ett lättare och luftigare intryck. 

Vi vill även ge dig som medlem möjligheten att vara sökbar 
via vår hemsida. Det kommer separat mail om detta.  Du 
glömmer väl inte att hashtagga #massörerna och 
#yrkesmassörerna i dina sociala media? Länka även till 
massörernas hemsida från din egen. 
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Det här är vi: 

• Ett förbund som samlar av 
Branschrådet  Svensk 
Massage certifierade  
massörer och 
massageterapeuter 

• Ett förbund med stor 
öppenhet och transparens 

• Ett förbund som höjer 
kvalitet och sänker 
kostnader 

Det här vill vi: 

• Höjd status för massörer/
Massageterapeuter 

• Sänkt moms till 6% 

• Fler ska kunna leva på sitt 
yrke som massör

Detta får du: 

• En bra försäkring för dig 
och ditt företag

• Medlemskap i 
Hantverkarna och många 
förmåner igenom dem, bl.a 
sökbarhet via deras hemsida

• Facebookgrupp och 
gemenskap 

MASSÖRERNA 
 Medlemmarna | Framtid | Samarbeten
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Månades medlem 

Lotta Klang kontakta oss efter 
förra månadsbrevet, för att hon 
tyckte det var så bra skrevet. 
Här är hennes inlägg:

Nyhetsbrevet som vi fick via 
mailen är matnyttiga och bra 
som stöd för oss.

Särskilt den senaste som 
påminner om vad man får göra 
eller inte göra som seriös 
massageterapeut. Detta att det 
är skrivet så att jag kan lägga ut 
det på min hemsida så att mina 
kunder kan läsa om vad jag står 
för och hur jag jobbar gör mig 
till en seriös terapeut.

Bra med denna tydliga 
framtoning då det dyker upp så 
många oseriösa på marknaden.

Hälsar Lotta Klang,

 från Lottas Muskelvärkstad

Hör av dig med din 
åsikt!  Maila oss på 
info@massorerna.se

Tävling
Tillsammans är vi starka, därför behöver vi nå ut till 
fler kollegor för att kunna växa och där behöver vi din 
hjälp! Känner du kollegor som ännu inte är 
medlemmar hos oss, det självklara förbundet för 
Yrkesmassörer? Nu kan du hjälpa dem och samtidigt 
ha kul och tävla med andra medlemmar: 

Alla som refererar en eller fler medlemmar till 
förbundet deltar i utlottningen av sex platser på en 
workshop i rörlighetsträning med Claes Wallenberg. 
Du får lära dig Joint Mobility för nacken, 
thoracalryggen och ländrygg/bäcken samt hur du 
instruerar dina kunder för bättre resultat.

 Workshopen kostar normalt 400:kr exklusive moms 
och hålls i Stockholm. Vinnaren står själv för eventuell 
resa/uppehälle, du kan dock låta någon annan ta Din 
plats.

Tävlingen pågår fram till den 31 december 2017 och 
alla medlemmar i Yrkesförbundet Massörerna är 
berättigade att delta - även de som blir medlem under 
tävlingsperioden!
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