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Deloitte szacuje, że usługi tekstylne w Europie mogą
osiągnąć obroty w wysokości 46 mld E
Bruksela, 4 lipca 2014 - Zgodnie z niedawnym
badaniem rynku, przeprowadzonym przez
firmę Deloitte1, dla Europejskiego
Stowarzyszenia Usług Tekstylnych (ang.
European Textile Services Association ETSA), branża usług tekstylnych w Europie
może uzyskać obroty w wysokości do 46 mld
E.
Jako alternatywa dla tekstyliów będących
własnością klientów, przyszłość branży
wypożyczania tekstyliów wykazuje ogromny
potencjał. Rynek wypożyczania tekstyliów
obejmuje odzież roboczą, która jest
wypożyczana i prana przez partnera usług
tekstylnych. Ponieważ obecnie wiele firm
wciąż kupuje i pierze odzież roboczą sama lub
pozostawia ten problem swoim pracownikom,
potencjał wzrostu branży usług tekstylnych
jest duża.
Branża usług tekstylnych jest już głównym czynnikiem gospodarki europejskiej, z obecnymi
rocznymi obrotami wynoszącymi około 11 mld E (2012) i w Unii Europejskiej zatrudnia 135
000 pracowników. W ostatnich latach rynek usług tekstylnych uzyskał wzrost niemal w
każdym segmencie i rodzaju produktów, pomimo niesprzyjającego klimatu gospodarczego.
Takie są wnioski z raportu Deloitte „Quantifying the Opportunity”1 (pol. Mnożąc możliwości),
sporządzonego w wyniku badania wielkości rynku przeprowadzonego dla ETSA i
opublikowane w czerwcu 2014 roku. Poniżej przedstawiono wzrost w pięciu obszarach
geograficznych. Więcej szczegółów można poznać w raporcie Deloitte.
Rynek wypożyczania
(2012)
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OGÓŁEM (*)

10 500 – 11 500
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38 000 – 46 000

(*) Dane dla krajów spoza 5 obszarów nie zostały ujawnione.
Na podstawie modelu obecnych i potencjalnych klientów outsoursujących 100% swoich
potrzeb tekstylnych, rynek wypożyczania tekstyliów może wzrosnąć czterokrotnie względem
obecnej wielkości. Dzięki zwiększonej tendencji do outsourcingu jako opłacalnego
rozwiązania dla firm, przyszłość tej branży wygląda wspaniale.

„W globalnej gospodarce, w której procesy biznesowe odgrywają istotną rolę, branża usług
tekstylnych jest ważniejsza niż kiedykolwiek dotychczas. Nasza nowoczesna branża
oszczędza czas i pieniądze klientów, zapewniając optymalne i profesjonalne rozwiązania
biznesowe. W sektorze opieki zdrowotnej i żywności, na przykład, przemysłowe procesy i
technologie prania zapewniają higieniczne wyniki. Nasz stały wzrost w ostatnich latach
świadczy o istotnej roli, jaką odgrywa sektor usług tekstylnych w gospodarce europejskiej.”powiedziała Christina Ritzer, właścicielka Bardusch i prezes ETSA (2011-2014).
Informacje o ETSA
Przez 20 lat stowarzyszenie ETSA reprezentowało i promowało interesy branży usług
tekstylnych w Europie. Dziś ETSA jest platformą łączenia i wymiany najlepszych praktyk
swoich 34 członków: czołowych firm wypożyczających tekstylia i dostawców tekstyliów,
stowarzyszeń krajowych i instytutów badawczych. Usługi tekstylne zapewniają
zrównoważoną, efektywną kosztowo alternatywę dla jednorazowych wyrobów tekstylnych,
ich własności i prania w domu.

Więcej więcej informacji oraz kopię raportu Deloitte można uzyskać kontaktując się
z:
Aisling O’Kane, +32 2 282 09 93 / a.okane@etsa-europe.org
lub klikając www.textile-services.eu

„Quantifying the Opportunity. European Market Sizing Study for ETSA”. Raport opublikowany w
czerwcu 2014 roku. Badanie Deloitte obejmuje: 30 krajów w Europie, zgrupowanych w pięciu
obszarach geograficznych; cztery segmenty branżowe (hotele, restauracje, opieka zdrowotna i
przemysł, handel oraz usługi); pięć asortymentów produktów tekstylnych (tekstylia białe - bielizna
pościelowa, łazienkowa, odzież robocza, kontrola zapylenia i sterylność).
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