MEWA, dat is werkkleding met persoonlijk accent!
[Mechelen, december 2014]: Van atelier tot magazijn, van productiehal tot showroom … een
medewerker die de beroepskleding van MEWA draagt, komt herkenbaar voor de dag. Meer
zelfs, dankzij de borduurservice van MEWA vertegenwoordigt elke drager persoonlijk de
onderneming waarvoor hij dagelijks aan de slag gaat.
Neem een vliegende start in het nieuwe jaar, ga voor een dynamische look met MEWA!
Een sterk kledingconcept
De borduur- en embleemservice is de optimale aanvulling van iedere collectie beroepskleding
bij MEWA. Aan u de keuze! Van overall tot jas, van T-shirt tot hemd. De klant kan kiezen uit tal
van mogelijkheden om zijn kleding te personaliseren. Bedrijfslogo’s, individuele teksten en de
namen van medewerkers worden, op maat van de klant, snel én minutieus aangebracht. Tot in
de puntjes verzorgd, zo draagt iedere drager de goede naam van het bedrijf uit. Tenslotte geeft
een sterk, uniform kledingconcept een gezicht aan elke organisatie!
Meer weten? Ga naar onze website en verneem alles over onze borduur- en embleemservice.
Contact pers:
VPR Consult, Betty De Boeck,
Tel.: 03 777 97 17, e-mail: betty.deboeck@vprconsult.be
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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Een persoonlijke toets met de borduur- en embleemservice van MEWA

MEWA borduurt emblemen en logo’s

