Infoportal voor klanten
MEWA start myMEWA.com op in Nederland
[Amersfoort, februari 2013]: MEWA, toonaangevende Europese onderneming in
textielmanagement, lanceerde onlangs voor haar klanten in Nederland het internetportal
myMEWA.com. Het nieuwe klantenportal myMEWA.com creëert een rechtstreekse link met
MEWA, biedt toegang tot individuele klantengegevens en tot het MEWA-servicesysteem.
Met behulp van dit handige instrument kunnen klanten zich dagelijks informeren over volgende
leveringstermijnen en kunnen ze vlot contact opnemen met de klantendienst. Bovendien volstaat
één muisklik om actuele facturen, bestellingen, leveringsstatus, enz. op te roepen en kunnen
gegevens op ieder moment worden geactualiseerd.
De gebruiker kan op myMEWA.com ook deelnemen aan klantenenquêtes en hij krijgt er - naast
up-to-date nieuws over het poetsdoeken- en milieusysteem - heel wat extra informatie over het
volledige MEWA-productassortiment.
Via de in het nieuwe portaal geïntegreerde onlineshop kunnen rechtstreeks PBM’s en
veiligheidskleding, maar ook werk- en vrijetijdskleding besteld worden. De klant kan 24 uur per
dag informatie inwinnen over de veelzijdige producten, elke maand uitkijken naar speciale
aanbiedingen en op elk moment van de dag zijn voorraad veiligheidsschoenen, -handschoenen, helmen en nog veel meer, aanvullen zonder daarvoor zijn bureau te moeten verlaten.
Neem nu een kijkje op www.mymewa.com .
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van
beroeps- en 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 (TextilManagement). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de Berlijnse
economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot de groep van Duitse
wereldmarktleiders. In 2013 werd MEWA door Verlag Deutsche Standards opnieuw
als « Merk van de Eeuw » bekroond en in het handboek « Merken van de Eeuw –
lichtbakens in de zee van merken » opgenomen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
Textil
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl
www.mewa

www.youtube.com/user/mewaNL
www.twitter.com/mewa_nl
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 0032 3 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
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