Om door een ringetje te halen
Een onberispelijk onthaal met MEWA Businesskleding
Er is geen tweede kans voor een eerste indruk. In ziekenhuizen, maar ook in banken, bij
autodealers, op luchthavens of in hotels is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de
medewerkers aan het onthaal. Met de businesskleding van MEWA komen ze alvast verzorgd en
competent voor de dag. Van harte welkom!
Dresscode
De MEWA vakadviseurs Businesskleding beklemtonen het nut van een dresscode: „Een
verzorgd voorkomen signaleert professionaliteit, competentie en vertrouwen van bij de eerste
oogopslag.“ Stijlvolle elegantie is de boodschap en die vindt u bij MEWA.
In de klassiek-elegante businesslook van MEWA tonen medewerkers zich altijd en overal in
topvorm. Bovendien is MEWA businesskleding een imagoversterkend element, die de
klantvriendelijkheid van het bedrijf beklemtoont!
MEWA Businesskleding is er in verschillende kleuren zoals antraciet, marineblauw en zwart. De
damescollectie omvat blazers, broeken, rokken, mantelpakjes en veel meer. Broeken en blazers
worden aangeboden in verschillende modellen voor een perfecte pasvorm. Heren kunnen
kiezen tussen verschillende kostuums of combinaties met vest, colbertjas en broek.
Bijpassende blouses en hemden gecombineerd met sjaals, foulards en dassen geven een
individuele toets aan de outfit. De kleur van blouses, hemden en accessoires kan perfect op de
Corporate Identity van elke onderneming afgestemd worden.
Een belangrijk kenmerk van Businesskleding is dat ze niet kreukt. Bovendien moet
hoogwaardige Businesskleding optimaal draagcomfort en een perfecte pasvorm combineren.
De kleding moet gemakkelijk zitten bij elke beweging. Niets mag knellen, spannen of
verschuiven. Dat is nu net waarvoor MEWA Businesskleding garant staat; aan het einde van
een drukke werkdag ziet men er nog steeds piekfijn uit! De collectie MEWA Businesskleding
wordt vervaardigd in hoogwaardige materialen (100% scheerwol of veredelde scheerwol) en
verenigt maximaal draagcomfort met een aantrekkelijke look.

Full-Service
Sjieke, representatieve kleding in combinatie met een professionele dienstverlening, dat is
MEWA Businesskleding in full-service. Klanten kunnen vertrouwen op vakkundig advies bij de
keuze van kleding en op een doelgericht onderhoud. Volgens een afgesproken ritme wordt de
gedragen Businesskleding opgehaald, verzorgd en op kwaliteit gecontroleerd. Vervolgens levert
MEWA de schone kleding in speciale kledinghoezen opnieuw bij de klant. Zijn er
confectiematen die veranderen of wijzigt het aantal medewerkers? Geen nood, de uitrusting
wordt snel en zonder zorgen aangepast!

MEWA Textil-Management
MEWA is over heel Europa actief vanuit 41 vestigingen en organiseert voor haar
klanten op een verantwoorde, complete en rendabele manier de levering van
bedrijfstextiel zoals beroeps- en veiligheidskleding, stoffen reinigingsdoeken, olieopvang- en voetmatten. Ook artikels voor arbeidsveiligheid horen daarbij. 4.100
medewerkers bedienen circa 154.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en
gastronomie. In 2010 werd een omzet gerealiseerd van 448 miljoen euro. MEWA
werd in 1908 in Sachsen opgericht en behoort vandaag tot de toonaangevende aanbieders in het
segment textielbeheer (Textil-Management). In 2011 verkoos een jury onder leiding van de Berlijnse
economieprofessor Bernd Venohr MEWA tot Duits wereldmarktleider.
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Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
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