Open Bedrijvendag 2016

GROOT PUBLIEK ONTDEKT TEXTIELMANAGEMENT BIJ MEWA SERVIBEL

[Binche, 3 oktober 2016]: Op de Open Bedrijvendag van 2 oktober zette ook textieldienstverlener MEWA
de deuren wagenwijd open voor het publiek. De onderneming in Binche kon op ruime belangstelling
rekenen.

Rondleidingen en demonstraties
De kennismaking met het textielmanagement van MEWA sloeg vele bezoekers met verstomming. Na de
informatieve rondleiding in het bedrijf luidde het eensgezind: MEWA is veel meer dan zomaar een
wasserij! ‘Indrukwekkend,’ was een commentaar dat we meermaals konden opvangen tijdens de
rondleidingen. En over de demonstraties met de MEWA Bio-Circle onderdelenreiniger: ‘Dat gaat vlot. En
het ruikt nog fris ook!’

Kennismaking
MEWA, dat is totaaldienstverlening voor herbruikbare poetsdoeken, werk- en veiligheidskleding, olieopvangmatten, voetmatten en onderdelenreiniging. Maar omwonenden, klanten en prospects,
medewerkers en hun familieleden ontdekten niet alleen de indrukwekkende logistieke organisatie van het
wasprocédé. De kantine was voor de gelegenheid omgevormd tot mini-beurs, met presentatiestanden
waar onder meer producten als businesskleding, poetsdoeken en persoonlijke beschermingsmiddelen
werden voorgesteld. De hele dag door werden verschillende bedrijfsfilms afgespeeld, nog zo’n leuke
manier om kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken bij MEWA.

Beleving
Het bezoek aan MEWA tijdens de Open Bedrijvendag werd een mooie belevenis. Om de innerlijke mens
te versterken was er de drankentent, het frietkraam en de partyservice in samenwerking met de
hotelvakschool van La Louvière. Ook aan de kinderen was gedacht, met een springkasteel en een
bezoek aan het ‘huis van de chauffeurs’. Bezoekers namen ook massaal deel aan de wedstrijd en
probeerden het aantal poetsdoeken in een SaCon veiligheidscontainer te raden. De hoofdprijs - een
mountainbike - was dan ook niet mis!
MEWA neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom was ook nu het goede doel
vertegenwoordigd met een stand van Télévie, de gekende organisatie die geld inzamelt in de strijd tegen
kanker en leukemie.

Veel belangstelling op de Open Bedrijvendag bij MEWA Servibel.
( Foto‘s: MEWA)
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MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 4.900 medewerkers bedienen 174.600 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2015 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 612 miljoen
euro. MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (TextilManagement). In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse
Duurzaamheidsprijs, in de categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In
2016 werd de onderneming door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw”
bekroond en in 2015 voor de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management:
MEWA Servibel NV , www.mewa.be
MEWA Textil-Management op film: www.youtube.com/user/mewaBE.
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_be

