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Hiánypótló vállalkozás jött létre Hódmezővásárhe-
lyen a Nemzetgazdasági Minisztérium által munka-
helyteremtésre kiírt pályázati forrásból. A város-
ban 2014. szeptember 3-án minőségi szolgáltatást 
nyújtó mosoda nyílt, amely induláskor rögtön 3 fő 
számára biztosított munkát. A vállalkozás a vásár-
helyi székhelyű MIMODA Kft, helyi és környékbeli 
ügyfelek számára végez textiltisztítást. 

Bodrogi Emesének régi álma volt, hogy a városból a 
90-es évek elején eltűnt mosodai szolgáltatást XXI. 
századi minőségben hozza vissza. Napi 4-500 kg 
mosási kapacitással olyan üzleti modellt alkotott, 

amely nem csak az iparban bevált korszerű mód-
szereket, de a költségtakarékos működésből 

eredő kedvező árakat is széles körben elérhe-
tővé teszi. Mindeközben szem előtt tartotta a 

környezetkímélő üzemeltetést és a mun-
katársak dolgát megkönnyítő felhaszná-

lóbarát vezérlést is. 

A körültekintő tervezési időszakban Emese több 
működő mosodát is megtekintett és a tapasztalatok 
alapján dolgozta ki saját üzletével kapcsolatos elvá-
rásait. Legmegfelelőbb megoldásként végül a Polizo 
Kft ajánlatát és az Elektrolux mosodai berendezéseit 
választotta. Döntését visszaigazolta a minőségi 
mosoda kezdeti és azóta is tartó sikertörténete, az 
elégedett ügyfelek sora.

Képanyag: www.promenad.hu
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