MEWA steekt het Kanaal over:
poetsdoekservice nu ook in Engeland
Mechelen, augustus 2019: MEWA werkt verder aan zijn marktleiderschap in Europa: de leverancier van textieldiensten biedt zijn poetsdoekservice nu ook in Engeland aan. Nieuw is ook de
verkoopstrategie voor de Engelse markt: voor het eerst kunnen poetsdoeken in een webshop
besteld worden.
MEWA biedt zijn poetsdoekservice nu ook in Engeland aan. De nieuwe vestiging van het bedrijf
bevindt zich in Birmingham. Daarmee is de leverancier van textieldiensten nu in 14 Europese
landen actief. "De introductie op de Engelse markt betekent voor ons zeer veel", zegt directeur
Günes Yenen, MEWA Country Manager UK. "Enerzijds houden we onze groei aan en bouwen
we onze rol als leider in de branche verder uit. Anderzijds zetten we nieuwe stappen wat digitalisering betreft. Wij beginnen met digitale diensten om onze klanten meerwaarde te bieden."
Inderdaad, voor het eerst kunnen klanten de poetsdoeken die ze nodig hebben in een webshop (www.mewa.co.uk) bestellen. Bij het kiezen en bestellen van de juiste doeken krijgen
klanten hulp van "the cloth finder". Met deze online-gids vinden zij makkelijker welke poetsdoekenvoor hen de juiste zijn. De online-tool stelt daartoe enkele vragen omtrent het soort
vuil en het gewenste reinigingsresultaat. Vervolgens kan de klant de voorgestelde dienst meteen boeken.

2,7 miljoen mensen maken machines en bedrijfsinfrastructuur schoon met poetsdoeken van

MEWA Textil-Management

MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 vestigingen van beroeps- en veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor werkveiligheid. Ongeveer 5.600 medewerkers bedienen meer dan 188.000 klanten
uit de industrie, handel, ambachten en gastronomie. In 2018 realiseerde de MEWA Groep een
omzet van 704 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 2016
werd de onderneming do
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