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UUDEN AUTONPESUKONEEN
HANKINTA ON AINA UUSI
MAHDOLLISUUS PALVELLA
ASIAKKAITA ENTISTÄ
PAREMMIN JA TEHDÄ ENTISTÄ
KANNATTAVAMPAA LIIKETOIMINTAA
Jari Siltaniemi
Neste Suomenoja

Parhaat pesukoneet ja Palvelumestarin neuvot
kannattavuuden taustalla
Pitkän linjan huoltamoyrittäjä Jari Siltaniemi
tietää miten autonpesulla tehdään kannattavaa
liiketoimintaa. Lähes 15 vuoden ja kolmen autonpesukoneen kokemuksella hän on oppinut miten
autonpesu tehdään loppuasiakkaalle houkuttelevaksi ja yrittäjälle kannattavaksi. Autonpesukoneen toimittajaksi hän on aina valinnut Prowashin, sen erinomaisten pesulaitteiden ja toimivan
huoltokonseptin takia. Prowashin uuteen Palvelumestari-palveluun hän on todella tyytyväinen.
Autonpesukoneen säännöllinen päivittäminen
pitää tehot yllä
Kullakin laitteella on oma elinkaarensa, niin myös
autonpesukoneella. Kun uuden laitteen hankinta
tulee eteen, on se hyvä mahdollisuus päivittää
kone uusimman teknologian mukaiseksi ja varustaa toiminnallisuuksilla, joita edellisen koneen
hankinnan yhteydessä kenties ei ollut olemassakaan. Neste Suomenojan yrittäjä Jari Siltaniemi
on ollut tämän tilanteen edessä kaksi kertaa, kun
tällä hetkellä hänen pesuhallissaan pyörii järjestyksessään kolmas pesukone.

”Uuden autonpesukoneen hankinta on aina uusi
mahdollisuus palvella asiakkaita entistä paremmin
ja tehdä entistä kannattavampaa liiketoimintaa.
Olen aina hankkinut koneen Prowashilta. Parhaan
pesutuloksen lisäksi syyt päätyä tekemään
hankinta heiltä ovat olleet jatkuvasti kehittyneet
Washtecin laitteet sekä heidän toimiva huoltokonseptinsa”, sanoo Neste Suomenojan yrittäjä
Jari Siltaniemi.

Toimiva kumppanuus uusien konseptien
kehittämisen taustalla
Jari Siltaniemi on ollut Prowashin kanssa yhteistyössä kehittämässä uusia autonpesukonsepteja.
Niitä on pilotoitu Neste Suomenojalla, jonka
jälkeen niitä on menestyksekkäästi viety koko
Neste-ketjun muillekin huoltamoille. Prowashin
modernin autonpesukoneen lisäominaisuudet
tarjoavat loppuasiakkaille vaihtoehtoja, joilla
asiakaskohtainen pesukokemuksen räätälöinti
mahdollistuu. ShineTecs erikoisvahaus, TyreShine
rengaspesu ja RainTecs sadepesu ovat olleet
asiakkaiden erityisessä suosiossa.
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Uudet ominaisuudet mahdollistivat Neste
Suomenojalla uusien pesuvaihtoehtojen tarjoamisen ja sitä kautta hintojen tarkistamisen.
Asiakas maksaa pesusta nyt mielellään enemmän,
kun rahalla saa nyt enemmän.
”Premium-pesujen kehittäminen oli mielenkiintoista. Konseptit, joita kehitettiin jo lähes
kymmenen vuotta sitten ovat arkipäivää
monessa paikassa nyt vuonna 2019”, kertoo
Jari Siltaniemi.
Prowashin Palvelumestari pesuyrittäjän tukena
Prowash haluaa palvella asiakkaitaan ja auttaa
heitä menestymään autonpesuliiketoiminnassa.
Uutena konseptina se aloitti v. 2018 lopulla

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.

Palvelumestari-palvelun ja tehtävää hoitaa
pitkän autonpesukokemuksen omaava Mikael
Stjernberg. Palvelumestarin toimenkuvana on olla
pesuyrittäjän apuna kaikessa mikä liittyy toimivan
ja kannattavan autonpesuliiketoiminnan pyörittämiseen. Palvelumestarin käynti on asiakkaalle
maksuton.
Jari Siltaniemi on ollut tyytyväinen uuteen palveluun. ”Kiva, että Prowash on tavattavissa myös
koneen vaihtojen välillä”, hän sanoo, ja jatkaa:
”Mikael on loistava tyyppi ja hänen kanssaan
olemme mm. tarkastelleet koneen pesutuloksia,
suuttimien kuntoa, kemikaalien sopivuutta eri
sesonkeihin. Ehkä mielenkiintoisinta on ollut
yhdessä suunnitella miten meidän bisnestä
voidaan kehittää.”

FoamSensation, joka irrottaa tehokkaasti mm.
suolaa ja pölyistä tielikaa. Värillinen taustavalaistu laavavaahto saadaan aikaan käyttämällä
LED-valaistusta lukuisilla väriasetuksilla.
Pesutili, joka on teknologia, joka mahdollistaa
kannattavan kuukausimaksullisen pesutoiminnan aloittamisen täysin automatisoidusti.
24/7 valvontapalvelu mahdollistaa sen, että
pesula voi olla aina auki ja asiakaspalvelu toimii
kellon ympäri.

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