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ME ITSE ASIASSA MYYMME
AUTON PUHTAUTTA JA
ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ.
Oletko kiinnostunut kuulemaan
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 040 705 7876.
Eeva ja Kari Tammi
Rakennusliike EK-Tammi

Rakennusliike löysi autonpesusta uuden kannattavan bisneksen
Rakennusliike EK-Tammi ja yrittäjät Eeva ja Kari
Tammi olivat jo pitkään harjoittaneet menestyksekästä rakennusliiketoimintaa. Ajatus laajentua
uusille liiketoiminta-alueille ei ollut täysin vieras,
mutta autonpesubisneksen aloittaminen oli heille
itselleenkin hienoinen yllätys.

”Ei ollut koskaan tullut mieleen tehdä mitään
autoihin liittyvää. Kerran omaa autoa automaattipesulassa pestessä tuli asiaa mietittyä ja siitä
se sitten varsin nopeasti lähti käyntiin. Netistä
löytyi Prowashin sivut ja sieltä paljon tietoa
pesuliiketoiminnan perustamisesta. Heidän
ammattimainen myyjä tuli käymään ja opasti
konkreettisesti laskelmissa”, muistelee nykyään
myös pesuyrittäjä Kari Tammi.

Kilpailutilanne paikkakunnalla oli sekin suotuisa.
Lähistöllä ei ole yhtään modernia autopesulaa
ja asiakkaiden tarve saada paikkakunnalle hyvän
pesutuloksen tarjoava autonpesu oli ilmeinen.
Kun sopiva tontti hyvällä liikepaikalla oli kiikarissa ja siihen pesuhalli rakennettavissa niin
loputkin esteet pesutoiminnan aloittamiselle
pian poistuivat.

Yllätys yrittäjille on ollut sekin, että moderni
autonpesu ei olekaan suttuista puuhaa, kuten
ehkä joskus ennen, vaan siistiä, automatisoitua
ja siinä käytetään modernia teknologiaa. Pesuhalli toimii itsepalvelumaksu- ja pesuautomaattien
avulla 24/7. Prowashin automaattinen etävalvontapalvelu valvoo sekin ympäri vuorokauden ja
tarpeen tullen paikallinen vartiointiliike lähettää
henkilön paikalle. Prowash tarjoaa tarvittaessa
huolto- ja korjauspalvelua.
Autonpesutoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.
Prowash avusti markkinointimallin rakentamisessa ja paikallisille yrityksille tarjottiin mahdollisuutta yritysasiakkuuteen. Liiketoiminnan
tuloksellisuutta päästään mittaamaan ajan
kuluessa, mutta yksi tärkeä tulos pitkän tähtäimen
liiketoiminnan pyörittämisen kannalta on jo
havaittavissa. Asiakkaat ovat olleet erittäin
tyytyväisiä EK-Tammen uuden pesulan pesutulokseen.

”Me itse asiassa myymme auton puhtautta ja
asiakastyytyväisyyttä. On ollut uskomattoman
hienoa olla tarkkailemassa ja toteamassa asiakkaiden silmin nähden suuri tyytyväisyys autonpesumme lopputulokseen. Tästä on hyvä jatkaa”,
summaa Kari Tammi.

Ota yhteyttä myyntiin:

Prowash Oy

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

”

ON OLLUT USKOMATTOMAN
HIENOA OLLA TARKKAILEMASSA JA TOTEAMASSA
ASIAKKAIDEN SILMIN NÄHDEN
SUURI TYYTYVÄISYYS AUTONPESUMME LOPPUTULOKSEEN.

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA LIIKETOIMINNASTA?
Laita sinäkin pesulasi kuntoon. Lupaamme paremman keskihinnan ja enemmän pesutuottoja.
Prowashin ainutlaatuisia erikoistuotteita ovat mm.

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa
ja moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa.

Autonpesu voi tapahtua täysin
automaattisesti ja asiakaspalvelukin
hoituu verkossa tai mobiilisti.

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi
lainkaan henkilökuntaa. Itse pesupalvelu
hoituu täysin automaattisesti.

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös
asiakashankintaan ja markkinointiin.

Prowashin Pesuhallimoduuliratkaisun avulla
autopesuliiketoiminta saadaan käyntiin helposti,
nopeasti ja kustannustehokkaasti, vaikka sopivaa
hallitilaa ei olisi nykyisessä kiinteistössä olemassa.

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa liiketoimintaa!
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä myyntiin:

Prowash Oy

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

