MEWA textielmanagement: synoniem voor transparante kosten

[Amersfoort, maart 2013]: Om ook in tijden van economische laagconjunctuur met succes zaken
te doen, denken steeds meer dynamische ondernemers na over manieren om hun vaste
bedrijfskosten te verlagen. Een strategisch uitgangspunt is alvast bepaalde administratieve en
niet-kritische bedrijfsprocessen uit te besteden aan een externe dienstverlener. Zo bijvoorbeeld
toont het gecertificeerde MEWA-servicesysteem voor poetsdoeken hoe een gespecialiseerde,
externe partner dergelijke opgaven volledig en betrouwbaar kan uitvoeren.
Herbruikbare poetsdoeken: probleem opgelost!
Net daar, waar machines en installaties regelmatig gereinigd moeten worden - in garages,
metaalbedrijven of drukkerijen - kan het uitbesteden van dergelijke dienstverlening aanzienlijke
financiële en logistieke voordelen opleveren. Zo biedt textieldienstverlener MEWA al meer dan
honderd jaar industriële, herbruikbare poetsdoeken, in een kringloopsysteem van ophalen,
wassen, controleren op kwaliteit en indien nodig vervangen, en opnieuw aanleveren. Met haar
uitgebreide product- en serviceprogramma levert MEWA alvast stevige redenen voor een
omschakeling op herbruikbare poetsdoeken. Helemaal op maat van diverse reinigingsvereisten
is de MEWA-poetsdoek er in vier verschillende kwaliteiten, elk met specifieke eigenschappen.
Een heldere kijk op de kosten
Het slimme kringloopsysteem voor poetsdoeken opent nieuwe mogelijkheden op vlak van
handling en zorgt voor een transparante kijk op de totale productieketen. Concurrentiële
voorwaarden en een gecertificeerde kwaliteit zijn daarbij verzekerd. Het systeem spaart de
aankoop van wegwerpmateriaal, lost opslag- en logistieke problemen op en bevrijdt de
ondernemer van de zorg om milieu- en afvalrichtlijnen. En vooral, omdat de poetsdoeken niet
aangekocht maar ‘gehuurd’ worden, biedt het systeem met zijn duidelijk te berekenen, op
behoeften afgestemde tarieven, een transparant kostenplaatje!

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van
werk- 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
(Textil-Management). 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:
MEWA Textiel-Service BV , www.mewa-service.nl
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Textielmanagement van MEWA: herbruikbare poetsdoeken ophalen, wassen, op kwaliteit
controleren, vervangen indien nodig en opnieuw aanleveren.

