
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 044 525 6298

Juha Kivimäki
Etelä-Pohjanmaan Katsastus 

AUTONPESU ON  
OSOITTAUTUNUT  
SUUREKSI MENESTYKSEKSI 
JA TUONUT HYVÄÄ  
LISÄLIIKETOIMINTAA.

Kasvanut kysyntä mahdollisti jo toisen pesuhallin 
rakentamisen

Tarjotakseen asiakkailleen lisää ja parempaa palvelua, 
Etelä-Pohjanmaan Katsastuksen omistajille syntyi 
idea alkaa tarjota autonpesupalvelua katsastuspalvelun  
lisäksi. Se investoi pesuhalliin ja uuteen Prowashin 
autonpesukoneeseen v. 2017. Asiakkaat ottivat laaduk- 
kaan autonpesun hyvin vastaan. Kasvanut kysyntä ja  
tyytyväiset asiakkaat antoivat mahdollisuuden panos-
taa lisää autonpesuliiketoimintaan. Toinen pesulinja 
avattiin loppuvuodesta 2018.

”Autonpesuliiketoiminta on osoittautunut suureksi 
menestykseksi ja tuonut yhtiöömme hyvää lisäliike-
toimintaa. Uusi investointi näinkin pian ensimmäisen 
pesulinjan avaamisen jälkeen on tapahtunut suuren 
kysynnän takia ja asiakkaiden toiveesta. Emme  
missään nimessä halunneet esim. lyhentää pesuai- 
koja vaan edelleen tarjota alueen laadukkainta  
autonpesua”, sanoo Etelä-Pohjanmaan Katsastus 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Kivimäki.

Kun Prowashin tarjoamaa Pesuhallimoduuliratkaisua  
alun perin suunniteltiin, varauduttiin jo silloin mah-
dollisiin laajennuksiin. Uusi pesulinja rakennettiin 
ensimmäisen pesulinjan viereen, jotta pystyttiin 
hyödyntämään olemassa olevaan tekniikkaa, kuten 
viemäröintejä ja ilmanvaihtokoneita. Uusi pesulinja 
saatiinkin rakennettua erittäin nopeasti, vain parissa 
kuukaudessa. 
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Markkinointi keskeisenä menestystekijänä

Etelä-Pohjanmaan Katsastus on myös investoinut  
palvelun markkinointiin jo alusta lähtien. Autonpesu- 
brändiksi valittiin Tähtiautopesu ja asiakaslupaukseksi  
tarjota ”Autopesu, josta jää hyvä mieli”. Brändin 
värikäs oma ilme erottautuu kilpailijoista ja houkut-
telee hyvin asiakkaita. Kuluttajien lisäksi asiakkaiksi 
on saatu alueen yrityksiä, mm. auto- ja kuljetusliik-
keitä, joille palvelun kuukausilaskutus on tarjonnut 
joustavan ja kustannustehokkaan tavan hoitaa koko 
autokannan pesut yhdessä paikassa.

”Autonpesun markkinointi on ollut ihan keskeinen 
menestystekijä meille. Mainokset paikallislehdissä ja 
kampanjointi sosiaalisessa mediassa ovat toimineet 
hyvin. Kaikkein tehokkainta markkinointia on ollut 
kohdentaa sitä katsastusasiakkaillemme ja tarjota 
palveluita yhdessä. Kukapa ei haluaisi lähteä liik-
keelle katsastetulla autolla, joka on lisäksi puhdas”, 
kertoo Juha Kivimäki.

Asiakaslähtöisyys ja hyvä pesukokemus ratkaisevat

Tähtiautopesu haluaa tarjota asiakkailleen laaduk-
kaan autopesun ja parhaan mahdollisen asiakas- 
kokemuksen. Pesuvaihtoehtoja on tarjolla useita  
ja eri hintakategorioita tarjotaan erilaisten asiakas- 
tarpeiden mukaan, esim. yöaikaan pesut ovat  
edullisempia kuin päiväsaikaan.



AUTONPESUN  
MARKKINOINTI ON  
OLLUT IHAN 
KESKEINEN  
MENESTYSTEKIJÄ.
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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. 

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

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

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

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakashankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava vaihtoehto.

Tähtiautonpesun asiakaslupauksen ”Autonpesu, josta jää hyvä mieli” lunastamisen mahdollistavat  
Prowashin ainutlaatuiset erikoistuotteet:

Raintecs-käsittely, jonka muodostaman hydrofiilisen kalvon ansiosta vesipisarat kertyvät auton pinnalle  
pallomaisina, ja ajoviima kuljettaa pisarat pois. Kuivaan pintaan lika ei tartu kuin kosteaan ja auto pysyy  
pidempään puhtaana. 

Shinetecs-käsittely, joka luo maalipinnalle suojaavan, likaa hylkivän kalvon. Käsittely korjaa maalipinnan  
epätasaisuuksia ja suojaa maalipintaa.

FoamSensation, joka irrottaa tehokkaasti mm. suolaa ja pölyistä tielikaa. Värillinen taustavalaistu laava- 
vaahto saadaan aikaan käyttämällä LED-valaistusta lukuisilla väriasetuksilla.

”Asiakkaamme arvostavat näitä lisäominaisuuksia ja lähes poikkeuksetta valitsevat pesun, johon nämä lisäomi-
naisuudet kuuluvat. Prowashin isommat Washtec-koneet mahdollistavat isompienkin autojen pesut - isojen 
pakujen ja sprinttereiden ajajat ovat olleet tähän tyytyväisiä. Pidämme pesuhallit siisteinä ja läpiajettavuus on 
osoittautunut tärkeäksi ja erottavaksi kilpailuetutekijäksi”, sanoo Juha Kivimäki. 

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa liiketoimintaa!  

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.


