Auton itsepalvelupesu
on hyvää liiketoimintaa
Pese ympäristöystävällisesti
Saavuta haluamasi pesutulos
Hoida autoasi edullisesti

Auton itsepalvelupesu erilaisiin
tiloihin ja tarpeisiin
Itsepalvelupesukonsepti on yleistymässä Suomessa. Useita liikepaikkoja on jo olemassa ja kuluttajien
tietoisuus tästä ekologisesta pesuvaihtoehdosta on kasvussa. Noin 10% kuluttajista on kokeillut itsepalvelupesua, mutta alueilla, joissa itsepalvelupesupaikkoja jo löytyy, on penetraatioaste yli 20%.
Itsepalvelupesun asiakaskunta jakautuu kuluttajiin, jotka pitävät autonpesusta ja tekevät sen mielellään itse ja toisaalta asiakkaisiin, jotka eivät halua maksaa autonpesusta automaattipesun hintaa.
Prowash tarjoaa auton itsepalvelupesuratkaisut kaikkiin tarpeisiin. Prowashilta löytyy monipuoliset
ratkaisut sekä sisätiloihin asennettavissa yhden pesupaikan Washmaster-ratkaisuista, että usean pesupaikan rack-ratkaisut sekä ulko- että sisätiloihin.

Auton itsepalvelupesu on ympäristöystävällinen vaihtoehto
Itsepalvelupesu soveltuu erityisesti alueille, joissa ei ole mahdollisuutta pestä autoa kotipihoilla. Tulevaisuudessa ympäristönormit ja kuluttajien ympäristötietoisuus kasvattavat itsepalvelupesun suosiota. Itsepalvelupesussahan kaikki jätevedet käsitellään, eikä kemikaalipitoinen vesi mene luontoon ja vesistöihin.

Itsepalvelupesuyksikkö mahtuu pieneenkin tilaan
Auton itsepalvelupesuliiketoiminnan aloittaminen ei välttämättä vaadi suurta
tilaa tai isoa pesuhallia. Pienenkin tilan, jolla ei ole muuta käyttöä, voi helposti
ja nopeasti valjastaa auton itsepalvelupesutarkoituksiin.
Auton itsepalvelupesuratkaisut voidaan asentaa lämpimään tilaan, kuten
vanhaan pesuhalliin tai parkkihalliin. Käyttökelpoinen ratkaisu tällöin on
Prowashin Washmaster.
Washmaster pesuyksikössä integroitu asiakasterminaali polettilaitteistolla ja integroidulla harjakaukalolla.

Lämminvesiboileri (ei tarvita,
jos lämmin vesi ei ole käytössä
tai se voidaan ottaa suoraan
verkostosta)

Verkostoerottimet (D1-rakennusmääräyskokoelman vaatima ilmaraollinen välisäiliö, jolla laitteisto
erotetaan vesiverkostosta)

Kiertovesilaitteisto (ulkokäyttöön
tarkoitettuihin laitteistoihin)

Kemikaalipumput; vaahtoshampoo
ja kuivausaine (sekä tila pesuainekanistereille)
Korkeapainepumppu

Auton itsepalvelupesu ulkotiloissa
Itsepalvelupesulaitteet voidaan asentaa myös ulkotilaan katoksen alle. Saattolämmityksilla ja kiertovesijärjestelmän avulla estetään laitteiden jäätyminen myös Suomen olosuhteissa. Prowashin valikoimista
löytyvät myös valmiit katosratkaisut.

Maksaminen ja pesuohjelmien valinta
Itsepalvelupesu voidaan käynnistää poleteilla, kolikoilla tai pesukoodilla. Maksutapahtuma voidaan toteuttaa maksuautomaatilla, jolloin
koko pesupaikka voi toimia ilman henkilökuntaa.

Kassa myy asiakkaalle poletin tai poletteja. Poletilla on rahamääräinen arvo, joka tulee
asiakasterminaalin näyttöön, kun poletti on syötetty laitteeseen. Arvon kuluminen eri
pesuvaiheilla on säädettävissä ja arvo voi kulua eri nopeudella eri pesuohjelmavaihtoehdoissa. Laitteeseen syötetty rahamääräinen arvo kuluu pesun edetessä ja ennen kuin arvo
loppuu, antaa se hälytysäänen asiakkaalle.
Pesuohjelmien valinta tehdään kosketusnäytön pesuohjelmavalintanäppäimistä.
Pesuvaiheita voi olla yhteensä 8 kpl. Kirkkaat LED-valot syttyvät pesuprosessin aikana
osoittamaan valitun ohjelman.
Asiakasterminaalissa voidaan käyttää poletin lisäksi myös valinnaisia käynnistystapoja,
kuten koodeja tai transponder-kortteja.
Kaikki painikkeet ovat kestävän suojakalvon alla.

Vaihtoehtoiset käynnistys- ja
maksutavat
PESUKOODI:
Aivan kuten poleteillakin, maksu suoritetaan liikepaikan kassalla. Sen sijaan,
että asiakkaalle annetaan pesupoletti, kassalla tulostetaan pesukoodi, jolla
on tietty arvo (arvoja voi olla useita). Tällä tavalla voidaan tehdä vaikka
kampanjoita, osta 50€ arvoinen pesukoodi, maksa 40 €. Koodi syötetään
pesuhallin asiakasterminaaliin ja valitaan sillä kertaa käytettävän arvon
määrä. Koodilla olevaa arvoa voidaan käyttää usealla eri pesukerralla.
LUOTTOKORTIN LÄHIMAKSUOMINAISUUS:
Maksu suoritetaan pesulaitteen maksuautomaatilla käyttämällä maksukortin
ja puhelimen lähimaksuominaisuutta. Jos kertamaksun arvoksi on määritelty
esim. 5 €, veloitetaan summa kortilta ja pesuaikaa ilmestyy terminaaliin 5
€ arvosta. Toimintamalli on poletinomainen, näyttämällä maksukorttia, saa
”poletin” verran pesuaikaa.
APPLIKAATIO:
Kertamaksu suoritetaan applikaatiossa käyttämällä applikaatioon vietyä maksukorttitietoa. Jos kertamaksun arvoksi on määritelty esim. 5 €, veloitetaan summa
kortilta ja pesuaikaa ilmestyy terminaaliin 5 € arvosta. Applikaatio voi toimia myös
kuukausimaksuperiaatteella. Kuukausimaksulla saa pesuaikaa joko rajoitetun tai
rajoittamattoman määrän.

Auton itsepalvelupesu on hyvää
liiketoimintaa
Itsepalvelupesu on jo itsessään hyvää liiketoimintaa. Se on myös hyvä lisävaihtoehto, jonka voi
tarjota automaattisen autonpesun rinnalla.

Itsepalvelupesu tuo uusia asiakasvirtoja. Moni autoilija haluaa pestä autonsa itse.
Kannattavaa lisäliiketoimintaa: alhaiset käyttökustannukset ja huoltovarmat laitteet
Useat pesuvaihtoehdot kaikkiin tarpeisiin: parempi asiakaskokemus ja tyytyväiset
asiakkaat
Helppokäyttöisyys: Intuitiivinen käyttöliittymä ja tekniset apuvälineet takaavat hyvän
pesukokemuksen.
Ympäristöystävällinen vaihtoehto kotipihalla pesuun.

Prowash tekee tuottoisan autonpesuliiketoiminnan
käynnistämisen helpoksi, nopeaksi ja kustannustehokkaaksi.
MARKKINAJOHTAJAN KONEET
Prowash edustaa maailman suurimman pesulaitevalmistajan Washtecin tuotteita Suomessa. Washtec
valmistaa noin 4000 pesulaitetta per vuosi ja joka päivä noin 2.000.000 autoa pestään Washtecin
valmistamilla laitteilla.
ERIKOISTUOTTEET
Jotta saadaan aikaan täydellinen pesutulos, tarvitaan toimivan pesulaitteen lisäksi oikeat tuotteet,
kuten pesuaineet, vahat, erikoisharjat ja koko joukko erikoisteknologioita. Jotta pystytään palvelemaan erilaisia asiakkaita ja pesemään erilaisia autoja, tarvitaan erikoistuotteita, joilla palvelukokemus
voidaan räätälöidä kaikkiin tarpeisiin. Prowashilta saa ne kaikki.
OIKEAT PESUAINEET JA TARVIKKEET
Täydellisen lopputuloksen takaavat oikeat pesuaineet ja tarvikkeet. Prowashin pesuainevalikoimaan
kuuluvat laadukkaat Washtec-kemikaalit ja laadukkaat ja helppokäyttöiset Adekema-kemikaalit.
Adekeman valikoimista löytyy myös Joutsenmerkityt pesukemikaalit. Pesuainejärjestelmissämme on
Öljyalan keskusliiton hyväksynnät.
HUOLTO JA 24/7 VALVONTA
Prowashin 24/7 valvontapalvelu mahdollistaa sen, että pesula voi olla aina auki. Pesulaa voidaan
valvoa aina ja milloin tahansa ja ongelmatilanteissa apu saadaan paikalle nopeasti.
Oletko kiinnostunut kannattavasta liiketoiminnasta ja perustamaan auton itsepalvelupesulan?
Ota yhteyttä ja kerromme lisää siitä, kuinka teet niillä kannattavaa liiketoimintaa.
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