#vegyélhazait: szállodai textíliák
A megbízható minőség záloga a helyi beszerzés

Ön honnan szerzi be szállodájába a frottírokat és szobai textíliákat? Külföldről vagy
itthonról?
A külföldről történő textília beszerzéssel több probléma is van: bár olcsó, de nagy mennyiséget
kénytelen rendelni, a szállítási idő rettentően hosszú, a minőség pedig zsákbamacska. Ezzel
szemben amennyiben magyarországi gyártót választ, nem csak a minőség szempontjából lehet
nagyobb biztonságban, de a helyi gazdaságot is támogatja.
Tény, hogy a hazai beszállítók esetében is előfordulhat a hetekig húzódó gyártási idő, ha az adott
gyártó nem rendelkezik megfelelő raktárkészlettel. Ráadásul nem könnyű feladat megtalálni a
lehető legjobb ár-érték arányú beszerzési forrásokat. Létezik azonban egy (nem is olyan aprócska)
szentgotthárdi textília gyártó cég, ami nem csak a standard, de az egyedi igényeket is ki tudja
elégetni teljes körűen, a lehető legrövidebb időn belül – hála nem csak a raktárkészletnek, de a
negyed évszázados szakmai múltnak is.
Az ügyfél az első!
A Vend-Tex Kft. filozófiája azonban nem csak magára a Vend-Tex megrendelőire vonatkozik,
hanem az ő vendégeikre is – hisszük ugyanis, hogy a minőségi textíliákkal növelhető a
vendégelégedettség, legyen az egyedi hímzéssel, szövéssel ellátott vagy standard törölköző,
ágyneműhuzat vagy akár abrosz.
Minden szállodának és étteremnek igyekszünk segíteni, hogy közösen megtaláljuk nem csak a
legjobb ár-érték arányú alapanyagokat és gyártási technológiát, de pontosan olyan textíliákat,
melyek beleillenek a környezetbe és elégedettséggel töltik el a vendégkört. Ezt díjmentesen

igényelhető mintakollekciókkal és tanácsadással, majd a végső gyártás elő mintadarabokkal
segítjük elő.
Egyedi textíliák
Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy a szállodák és éttermek megtalálják a saját hangjukat,
stílusukat, és így kiemelkedjenek a többi közül – ne tucat helyek nyíljanak, hanem minden
szolgáltató, aki a turizmusban és vendéglátóiparban kíván tevékenykedni, minden alkalmat
megragadjon arra, hogy egyedi legyen.
Azonban nem csak a szolgáltatásokkal, ételekkel, belsőépítészeti megoldásokkal és bútorzattal
lehet különbözni a konkurenciától.
Ha egyediségről beszélünk, a textíliák legalább olyan fontosak, mint a bútorok! Sőt, ha átalakításon
gondolkodik, mindenekelőtt az ágyneműhuzatok, függönyök, frottírok lecserélését érdemes
átgondolnia, mielőtt nagyobb beruházásba kezdene a bútorzat átalakításával!
Mitől lehet egyedi egy textília? Bátran merjen játszani a színekkel, hiszen a legújabb technológiák
már klórállóságot is képesek biztosítani; illetve természetesen ne feledkezzünk meg az „ingyen
reklámról” se – gondoljon csak a hímzett köntösökre vagy szövött törölközőkre!
Ne feledje: az igazán minőségi hímzés és szövés élettartamának meg kell egyeznie maga a textília
élettartamával! A Vend-Tex Kft. ezt tudja biztosítani az ön számára.
A kritikus kérdés: mennyi idő a beszerzési folyamat?
A minél gyorsabb kiszolgálást és a gyors pótlás lehetőségét a megfelelő méretű raktárkészlet
biztosítja standard méretű és színű textíliák esetében. Azonban egyedi termékek esetén is
igyekszünk a lehető leghamarabb leszállítani a megrendelést.
A minél gyorsabb gyártás érdekében weboldalunkon elérheti egy árajánlatkérési segédlet, mely
önnek segíthet abban, hogy igényeit minél pontosabban meg tudja fogalmazni, és ne teljenek el
hetek az oda-vissza e-mailezgetésekkel, visszakérdezésekkel. Ha ön pontosan meg tudja
fogalmazni, hogy mire van szüksége, mi tűpontos árajánlatot tudunk adni szállodájának.
Szintén letölthető kifutó akciós termékeink listáját folyamatosan frissítjük. Ezekben rendkívül
kedvező árú textíliákat találnak a kisebb vendégházak, motelek, diákszállók, kollégiumok – így
igyekszünk segíteni nekik is.
Szállodai, éttermi, catering textíliával kapcsolatos kérdése van? Kérdezzen
célirányosan textília szakértőnktől a következő telefonszámon: +36 30 377 4405
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