Textielmanagement ook voor éénmansbedrijven
Met MEWA komen ook zelfstandige vaklui goed voor de dag
[Mechelen, juli 2014]: Denkt u dat uw bedrijf en uw team van medewerkers te klein zijn om een
externe textieldienstverlener onder de arm te nemen? Niets is minder waar! MEWA
Textielmanagement loont al vanaf één medewerker. Kijk op de MEWA-website welke collectie het
beste past in uw vakgebied.
Een collectie voor elk vak
“We rekenen zeer nauwkeurig. Daardoor rendeert onze textielservice ook voor zeer kleine bedrijven,”
aldus Antoine Menheere, administratief directeur bij MEWA in Binche.
Zelfstandig éénmansbedrijf of kleine KMO, de klant kan kiezen uit verschillende collecties voor
handwerkers die hem aanspreken op esthetisch en functioneel vlak, maar die ook zijn budget geen pijn
doen. Net als bij grote ondernemingen, kan de kleine zelfstandige rekenen op de full-service van
MEWA. Gedragen kleding wordt opgehaald en na het wassen schoon weer aangeleverd. Opdat de
voorraad schone werkkleding steeds voldoende groot zou zijn, worden voor elke medewerker meerdere
persoonlijke uitrustingen voorzien. Ook wanneer u de enige werkkracht bent, hoeft u niet te vrezen dat
uw kleding wordt verwisseld. Dankzij de geïndividualiseerde barcode op elk kledingstuk garandeert
MEWA dat u na het wassen uw eigen werkkleding terugkrijgt!
De collecties die MEWA voor kleine handwerkbedrijven aanbiedt, beantwoorden afhankelijk van de
specifieke toepassing aan verschillende behoeften. Tenslotte hebben diverse handwerkers, zoals de
installateur, de schrijnwerker of de schilder, verschillende vereisten als het op hun werkkleding
aankomt. Bovendien heeft elke bedrijfsleider zijn eigen ideeën over hoe zijn team en hijzelf optimaal
gekleed aan de slag gaan. MEWA heeft daarom een ruim assortiment werkkleding met conventionele
snit, vaktypische kleuren en hedendaagse functionaliteit.
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 42 vestigingen van beroeps- en veiligheidskleding,

poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, wastafels voor onderdelenreiniging, evenals artikels voor
arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work by MEWA ». Ongeveer 4.700 medewerkers bedienen circa
170.000 klanten uit industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2013 realiseerde de MEWA Groep een omzet
van 555 miljoen euro.
MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management). In
november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de categorie
« Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2011 werd MEWA door Verlag
DeutscheStandards tot « wereldmarktleider» uitgeroepen en in 2013 opnieuw als « Merk van de Eeuw »
bekroond.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be

MEWA Textil-Management op film:
Wat MEWA allemaal biedt, toont de met een „red dot award: communication design 2012“ bekroonde imagofilm
„Het textielidee voor mens en milieu“. Deze en vele andere MEWA-films vindt u op
www.youtube.com/user/mewaBE.

MEWA volgen op Twitter: twitter.com/mewa_be
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