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A „megosztás” elvével a siker útján 

Vásárlás helyett bérlés, birtoklás helyett megosztás. Ez a MEWA üzleti modellje, amelynek 

segítségével már több mint száz év óta látja el a kis- és nagyvállalatokat törlőkendővel, 

munkaruházattal, védőruhákkal, lábtörlő és olajfelfogó szőnyegekkel.   

Egy jövőbe mutató ötlet, amely ma aktuálisabb, mint bármikor  

Wiesbaden, 2021. június – A textilszolgáltató cég története 113 évvel ezelőtt kezdődött. Az 

ipari termelékenység növekedése nyomán egyre több törlőkendőre volt szükség. Ám használat 

után a piszkos rongyokat egyszerűen a szemétbe dobták. Ekkor Hermann Gebauernek, egy 

szászországi vállalkozónak újító ötlete támadt: ne dobjuk el a szennyes törlőkendőket, hanem 

gyűjtsük be az ügyfelektől, mossuk ki, és szállítsuk vissza tisztán. Ehhez 1908-ban 

megalapította a „Mechanische Weberei Altstadt”, röviden MEWA nevű vállalatot. A 

„megosztás”, divatos angol szóhasználattal „sharing” elvére épített üzlet bevált, sőt ma 

modernebb és relevánsabb, mint korábban bármikor. A vállalat ma már évente egymilliárd 

törlőkendőt mos ki. 

Professzionális outfit a munkaruházatban 

A törlőkendők mellett a munka- és védőruházat teszi teljessé a MEWA kínálatát. A szolgáltatás 

része a ruhadarabok elkészítése és átadása az ügyfeleknek, begyűjtésük, valamint kimosás és 

javítás utáni visszaszállításuk. A MEWA vállalja a textíliák szakszerű ápolását, a védőruhák 

ellenőrzését és felújítását, mert ezek csak professzionális karbantartás mellett maradnak 

biztonságosak. Jelenleg mintegy 190 ezer szerződött ipari felhasználó, műhely és 

vendéglátóipari egység bízik a MEWA szolgáltatásaiban. Európában több mint egymillió 

dolgozó hordja a cég munkaruháit, amivel a vállalat ágazatának egyik piacvezetője. 

Fenntartható gazdálkodás, egészséges növekedés 

A textilszolgáltató vállalatnak komoly tervei vannak: új piacok meghódítása, a termékskála 

szélesítése, digitalizáció, nemzetközi terjeszkedés. Ennek érdekében a cég környezetbarát 

termelési folyamatokat alkalmaz, és ügyel rá, hogy gondosan bánjon a természeti 

erőforrásokkal. „Nem a rövid távú haszon, hanem a jövőbe tekintő befektetések határozzák 



 

meg döntéseinket. Fenntartható módon akarunk növekedni” – mondja Bernhard Niklewitz 

igazgatósági elnök. „Ennek érdekében vállalatunk a családias struktúrákra és olyan értékekre 

épül, amelyek a tulajdonosok által vezetett cégeket jellemzik.” 

Nemzetközi és regionális 

A MEWA 14 európai országban található 45 telephelyén mindenütt ugyanolyan minőséget 

nyújt, akár termékekről, akár szolgáltatásokról, akár a környezetvédelmi normákról beszélünk. 

Ebben az értelemben az ügyfelek egy nemzetközi szinten piacvezető vállalat know-howjának 

előnyeit élvezik. Egyidejűleg azonban minden telephely megtartja egyedi arculatát, amelyet a 

térség, az ott élő emberek és mentalitásuk fémjelez. A személyes tanácsadás és a helyi szintű 

kiszolgálás a vállalat üzleti credója. Az egyszerű termékértékesítéstől eltérően ugyanis a 

szolgáltató folyamatosan kapcsolatban marad az ügyféllel, és folyamatosan vállalja a 

felelősséget.  

Biztos, jövővel rendelkező munkahelyek 

A MEWA Európában 5.700 dolgozót foglalkoztat, amit a vállalat úgy értelmez, hogy 

lehetőséget biztosít tapasztalt és betanuló szakembereknek, pályamódosítóknak és 

pályakezdőknek egyaránt. Az iskolából kikerült fiatalok munkavégzésük során kézműipari és 

műszaki szakmákat tanulhatnak, kereskedelmi végzettséget szerezhetnek. A baden-

württembergi duális képzést nyújtó főiskolával együttműködve a MEWA lehetőséget nyújt a 

munka melletti tanulásra. A vezetők magas szintű képzési programokon szerezhetnek további 

kvalifikációkat. „Nagy hangsúlyt fektetünk dolgozóink egyéni képességfejlesztésére” – emeli ki 

Berhnard Niklewitz. „Mindegyikük saját képességeit hozza a csapatba, és megosztja 

kompetenciáit kollégáival. Itt is a ’megosztás’ elvét alkalmazzuk, amely erősíti közösségünket.” 
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A MEWA Európa-szerte 45 telephelyen nyújt teljes körű szolgáltatást vállalati partnereinek, akiket munka- és 
védőruházattal, törlőkendőkkel, olajfogó és belépő szőnyegekkel, gépalkatrésztisztító berendezésekkel lát el. 
Ezenkívül a MEWA márkakatalógusából munkavédelmi cikkeket is lehet rendelni. Mintegy 5.700 dolgozójával 
több mint 190.000 ügyfelet, köztük ipari felhasználókat, kereskedelmi vállalatokat, műhelyeket és 
vendéglátóipari egységeket szolgál ki. A MEWA csoport 2020-ban 745 millió eurós árbevételt ért el. Az 1908-
ban alapított vállalat ma vezető szerepet játszik a textilmenedzsment piacon. A MEWA-t 2013 novemberében a 
legjobbak között jelölték a Német Fenntarthatósági Díjra. A zsűri „A fenntartható fejlődést leginkább szolgáló 
németországi termékek és szolgáltatások” kategóriában a legjobb három vállalat közé juttatta. 2019-ben a 
Deutsche Standards kiadó negyedszer adományozta „Az évszázad márkája” elismerést a MEWA-nak. 2019 
januárjában a MEWA ismét kitüntetést kapott, második alkalommal választották a törlőkendő-ágazat világpiaci 
vezető vállalatának. 
 
 

 

 

 

 

 

            MEWA Textil-Management filmek:  http://www.mewa.hu/newsroom/minden-video/ 

  MEWA követése a Twitteren: https://twitter.com/MEWA_HU 

    www.facebook.com/MEWADienstleistung/ 
 

     

További információk:  

MEWA Textil-Service Kft., 2092 Budakeszi, Bianka u. 18., www.mewa.hu 
telefon: +36 23 457 496, e-mail: info@mewa.hu 

Sajtókapcsolat:  
Live PR, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3., Náray Vilmos  
telefon: +36 30 448 5215, e-mail: naray@livepr.hu 
telefon: +36 30 448 5215, mobil: +36 20 369 2126, e-mail: naray@livepr.hu 
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