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Edita MackevičienėLiudo Masio nuotr.

„Ak, tik pažvelk, kokie ryškūs marškiniai!“ – skėsčiodamos rankomis
aikčioja moterys iš reklamų, ekrane pasirodžius nepriekaištingai
išlygintus ryškiaspalvius marškinius vilkinčiam ispaniškų bruožų
vyrui. Mes bandome neatsilikti: gulamės arba keliamės anksčiau,
kad
spėtume
išsilyginti
marškinius,
perkame
brangius
skalbiamuosius miltelius, o puošniausius drabužius saugome it savo
akį, kad tik nesuteptume. Stengiamės, tačiau ne visada pavyksta, ne
visada turime laiko, ne visada norime. Į pagalbą skuba Editos
Mackevičienės (36 m.) vadovaujama skalbykla „Fėja skalbėja“.
Idėjos pagrindas: atsiminimai, meilė technikai ir vandeniui
„Nuo mažens mama mane vesdavosi į savitarnos skalbyklas, – nostalgijos
vaikystės atsiminimams neslepė E. Mackevičienė. – Mūsų šeima buvo iš
keturių asmenų ir išskalbti visus patalynės komplektus neturint skalbyklės
būtų buvę sudėtinga, todėl skalbykloje lankydavomės dažnai.
Po kelerių metų atsikrausčiusi į Vilnių ir prisiminusi senus laikus bandžiau
ieškoti panašios vietos skalbti, bet neradau. Šiais laikais tokių nebelikę – visi
turi skalbykles.“

1/3

Fėja skalbėja: ar tikite švaros magija?
Karolina Kondratjevaitė
www.bznstart.lt

„Labai svarbu atrasti, ką mėgsti daryti, kad tavo veikla nebūtų kančia“, –
įsitikinusi E. Mackevičienė.
Kauno technologijos universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete šiluminių
technologijų vadybą baigusi moteris pasakojo: „Man labai patiko visi
techniniai dalykai. Supratau, kad esu tiksliukė, kad mane traukia technika. Ir
šiandien skalbyklų versle neblogai tvarkausi su įranga bei jos gedimais.“
„Suderinau vaikystės prisiminimus, susidomėjimą techniką ir dar vieną
pomėgį – vandenį, – verslo formulę sudėliojo E. Mackevičienė. – Jei sugebi
išsigryninti, kokie patinka buities darbai, ir pridedi su tuo vienaip ar kitaip
susijusį mokslą, gali pasiekti išties gerą rezultatą.“
Teko keisti kryptį
„Baigusi mokslus dirbau kompanijoje, prekiaujančioje kompiuteriais, o vėliau
darbą teko keisti, – pasakojo E. Mackevičienė ir patikino nenorėjusi dirbti
konkurentų bendrovei: – Keisdama darbą visiškai pakeičiau ir profilį – ėmiau
pardavinėti kartonines dėžes.
Ilgainiui supratau: jei galiu tiek pasikeisti, vadinasi, galiu ir savą verslą įkurti.
Kartais įvykiai patys stumia žmogų prie pokyčių, kol įvyksta tas lemiamas
lūžis. Tada supranti – dabar arba niekada.“
„Pradžia nebuvo lengva. Kadangi turėjau mažai įrangos, nutariau kurti
automatinę savitarnos skalbyklą. Norėjau sukurti vietą, kur žmonės, atėję
skalbti, galėtų išgerti kavos, pabendrauti, – vizija dalijosi pašnekovė. – O po
pusės metų supratau, kad toks modelis netinka. Mes neturime tokios kultūros
kaip amerikiečiai, kurie važiuodami į parduotuvę užveža skalbinius, o
važiuodami namo pasiima. Lietuvoje žmonės neturi laiko sėdėti ir laukti savo
skalbinių. Be to, mes drabužius dėvime ilgiau, neskubame taip greitai
skalbti.“
Aštuonerius metus skalbimo versle besisukanti E. Mackevičienė džiaugiasi tą
kartą nenuleidusi rankų: „Pakeičiau kryptį ir nesuklydau.“
E. Mackevičienė vadovauja dviem skalbykloms ir džiaugiasi, kad abi jos dirba
visu pajėgumu, neša pajamas.
„Kaip ir galima tikėtis, pradžioje pelno nebuvo, tačiau gana greitai pajutau
skalbyklos reikalingumą žmonėms. Pavieniai klientai grįždavo ir sakydavo:
„Tai reikalinga ir naudinga paslauga.“ Šio sakinio užteko, kad žinočiau, kad
mano pasirinktas kelias yra tinkamas“, – sakė pašnekovė.
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Maži ir greiti
„Mes tik šlapia skalbykla. Mums nereikia didelių patalpų, todėl visas darbas
vyksta vienoje vietoje. Klientams patinka matyti, kam atiduoda drabužius,
kas juos skalbs. Taip įgauname jų pasitikėjimą, – aiškino E. Mackevičienė. –
Šiuo metu „Fėjos skalbėjos“ komandą sudaro dešimt darbuotojų – du iš jų
vairuotojai, kurie gali surinkti jūsų skalbinius tiesiai iš namų.“
Pašnekovė nurodė dar vieną skalbyklos teikiamų paslaugų pranašumą:
„Esame maži ir greiti, ne dideli ir nerangus.“
Svarbiausia – nenuleisti rankų
„Pradėjus verslą puse metų, metus tavęs nuolatos klausia: ar atsiperka, ar
turi pinigų? Taip nebus, slėgs neigiama nuotaika, bet reikia nepasiduoti.
Pradžia visada sunki, kankina nežinomybė, tačiau nebūkite tie, kurie dar
pirmais metais palūžta. Nebijokite keisti savo idėjos, ją adaptuoti“, – drąsino
E Mackevičienė.
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