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Faktaruta Projektet med att certifiera hundfrisörer heter Studio Dog. Bakom varumärket står ledande hundfrisörer i branschen. I Studio Dogs expertgrupp ingår ett flertal personer ur styrelsen för föreningen Sveriges Hundfrisörer.  Zoorf har ett flertal hundfrisörer i sin organisation och har tidigare kommunicerat att man jobbar för en hållbar tillvaro och hög status för hundfrisörernas framtid. Löpande kontakter hålls med bland annat Jordbruksverket och KemI.  Mer information: http://studiodog.se http://www.zoorf.org http://www.skk.se/stockholmhundmassa/   


