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ASIAKKAILLEMME TUOTTAA
LISÄARVOA SE, ETTÄ HE SAAVAT
NÄMÄ AUTONHOITOPALVELUT
YHDELTÄ JA SAMALTA PALVELUNTARJOAJALTA JA YHDESTÄ
PAIKASTA.
Oletko kiinnostunut kuulemaan
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 044 065 3701.
Saara Järvelä, Asiakkuuspäällikkö
Juhlapesu Oy

Autonpesuketju tarjoaa myös autonhoitopalveluita
Juhlapesu on maailman ensimmäinen digitaalinen autopesuverkosto, jolla on Suomessa 29
autopesulaa.
Nopeasti laajentunut ketju on saavuttanut autonpesijöiden suosion tarjoamalla kuukausimaksullisia
pesuohjelmia sekä autontunnistukseen perustuvaa
teknologiaa ja mobiiliapplikaation, jolla asiakas
voi mm. valita pesuvaihtoehdon sekä nähdä jonon
reaaliaikaisesti.
Hyödyntääkseen olemassa olevia asiakasvirtoja
ja palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin,
Juhlapesu täydensi palveluvalikoimaansa autonhoitopalveluilla. Niitä ovat mm. käsinpesu, sisäpuhdistukset, erilaiset pintakäsittelyt ja vahaukset,
renkaanvaihdot, nesteiden lisäykset ja kiveniskemien korjaus. Autonhoitopalveluita tarjotaan
ensimmäisenä Juhlapesun Konalan toimipisteessä
ja asiakkaat ovat ottaneet uudet palvelut lämpimästi vastaan.
”Uusien palveluiden tarjoamiselle oli kaksi hyvää
syytä. Tietysti asiakkaan tarpeet ovat se tärkein,
mutta lähes yhtä tärkeää oli löytää kumppani,
joka pystyy tarjoamaan nuo palvelut ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti”, kertoo Juhlapesu Oy:n asiakkuuspäällikkö Saara Järvelä.

”Asiakkaillemme tuottaa lisäarvoa se, että he
saavat nämä autonhoitopalvelut yhdeltä ja
samalta palveluntarjoajalta ja yhdestä paikasta.
Tuttu autonpesupaikka on luonnollinen taho
tarjoamaan automaattipesun lisäksi nämä ylläpitoon liittyvät palvelut”, jatkaa Järvelä.
Autonhoitopalvelut Juhlapesulle tuottaa Prowashin kumppani Jetwash Oy, joka on erikoistunut
kattaviin autonhoitopalveluihin ja auton pintakäsittelyihin. Tarjolla on useita eri palveluvaihtoehtoja, kevyestä sisäpuhdistuksesta vaativiin
keraamisiin pintakäsittelyihin. Palvelut tuottaa
alan kokeneet ammattilaiset, jotka pitävät huolen
työn laadusta.
”Meille on kunnia-asia toimia maan johtavan
autonpesuketjun kumppanina autonhoitopalveluissa. Olemme konseptoineet palveluvaihtoehtomme yhteistyössä Prowashin kanssa
ja kehitämme koko ajan uusia, asiakkaan mielipiteitä tarkasti kuunnellen”, sanoo Jetwashin
toimitusjohtaja Harri Arolinna, ja jatkaa ”Erityisesti keraamiset pintakäsittelyt ovat olleet
todella suosittuja, samoin perusteellisemmat
sisäpuhdistukset.”

Ota yhteyttä myyntiin:

Prowash Oy

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

”

TUTTU AUTONPESUPAIKKA
ON LUONNOLLINEN TAHO
TARJOAMAAN AUTOMAATTIPESUN LISÄKSI NÄMÄ YLLÄPITOON LIITTYVÄT PALVELUT

Prowash tarjoaa autoalan toimijoille Prowash CARe –konseptin, joka paketoi auton säännölliseen
ylläpitoon liittyvät palvelut, tuo asiakkaat autotoimijan tontille ja samalla tuottaa uutta kannattavaa
liiketoimintaa. Prowash CARe –konsepti on joustava kokonaisuus ja se voidaan räätälöidä autotoimijan
ja sen asiakkaiden tarpeisiin.

Palvelupaketin voi tarjota asiakkaalle
kertamaksuna tai kuukausimaksulla.
Palvelupaketin voi myydä kätevästi applikaation
kautta. Applikaation kautta tehdään myös varaukset palveluihin, jotka vaativat ennakkovarausta,
esim. käsinpesut ja pinnoitetyöt.
Palvelupaketti voi sisältää itsepalvelutuotteita
tai pelkästään palvelutuotteita.
Osan palveluista voi tuottaa autotoimija itse
ja osan, halutessaan kaiken, se voi hankkia Prowashilta ja sen asiantuntevilta kumppaneilta.

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

