Textielservice ook geschikt voor kleine ondernemingen
MEWA kleedt bedrijven vanaf één medewerker
[Mechelen, september 2012]: Wie tot nu toe dacht dat zijn team te klein was om het door een
externe textieldienstverlener te laten uitrusten met beroepskleding, kan voortaan een beroep
doen op een nieuw aanbod van MEWA. MEWA Textil-Management loont immers ook al voor
éénmansbedrijven.
“We rekenen erg precies op maat van onze klanten, en dus rendeert onze service ook voor zeer
kleine bedrijven”, aldus Oliver Gerrits, hoofd Marketing & Productontwikkeling bij MEWA.
MEWA biedt het volledige pakket. De klant kiest uit de diverse MEWA-collecties voor
handwerklieden en bepaalt zo zijn voorkeur op vlak van stijl, functionaliteit en prijs. Onmiddellijk
daarna start de dienstverlening. Gedragen kleding wordt opgehaald en na het wassen
gebruiksklaar weer aangeleverd. Elke medewerker beschikt over meerdere uitrustingen; MEWA
zorgt altijd voor voldoende voorraad. Bovendien krijgt iedere medewerker telkens zijn eigen
persoonlijke kleding terug.
De collecties die MEWA voor stielmannen en ambachtelijke ondernemingen aanbiedt,
onderscheiden zich in functie van specifieke behoeften. Zo spreekt het bijvoorbeeld voor zich
dat een schilder een andere uitrusting nodig heeft dan een schrijnwerker. “Afhankelijk van de
aard van de job gelden andere vereisten waaraan de werkkleding moet voldoen. Bovendien
heeft elke ondernemer een eigen visie op hoe hij en zijn team voor de dag willen komen. Een
conventionele snit en branchetypische kleuren behoren zeker tot ons assortiment . Alles
uiteraard vertaald in een moderne look met functionele accenten”, besluit Oliver Gerrits.

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroepsen veiligheidskleding, reinigingsdoeken, olie-opvang- en voetmatten, evenals artikels
voor arbeidsveiligheid. 4.300 medewerkers bedienen meer dan 160.000 klanten uit
industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2011 realiseerde de MEWA Groep
een omzet van 489 miljoen euro. MEWA werd in 1908 opgericht en is vandaag
toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos

een jury onder leiding van de Berlijnse economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot de groep van Duitse
wereldmarktleiders.
Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
Volg MEWA ook op Twitter: @MEWA_BE
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MEWA kleedt bedrijven vanaf één medewerker en biedt verschillende collecties:

MEWA Performance …

MEWA Twinstar …

… MEWA Combistar

… Generation Work

