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Investointi uuteen autonpesukoneeseen sai
pesumäärät ja kannattavuuden kasvuun
Teboil Leppävirran yrittäjä Matti Tukiainen investoi uuteen autonpesukoneeseen
keväällä 2020. Investointi epävarmoina aikoina mietitytti etukäteen, mutta lopputulos osoittautui suureksi menestykseksi. Prowashin joustavan rahoitusratkaisun
avulla mahdollistunut investointi on saanut pesumäärät sekä pesuliiketoiminnan
liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun. Prowashin toimittaman Washtecin autonpesukoneen pesutulos tuo tyytyväisä asiakkaita Teboil Leppävirran huoltamolle
joka päivä.

Kannattavan liiketoiminnan ylläpitäminen vaatii jatkuvia panostuksia

Moderni pesukone ja sen ominaisuudet
vastasivat tarvetta

Teboil Leppävirran vanha autonpesukone oli tullut
elinkaarensa päähän. Vaikka investointi uuteen oli
välttämätön, epävarmat ajat keväällä 2020 mietityttivät
huoltamon yrittäjänä toimivaa Matti Tukiaista. Pesuliiketoiminnan jatkuvuus oli kuitenkin turvattava, joten
Matti Tukiainen päätti ottaa härkää sarvista. Ennakkolaskelmissa tavoitteeksi asetettiin, että kasvavat pesuvolyymit ja korkeampi keskihinta tuottavat niin paljon,
että investointi on kannattava. Alku näyttää, että tähän
tavoitteeseen päästään.

Maailman suurimman autonpesukonevalmistajan
mallistosta löytyi Teboil Leppävirran tarpeisiin
sopiva. Mitään ylimääräisiä ominaisuuksia ei
tarvinnut hankkia vaan kokonaisuus räätälöitiin
asiakkaan aitoon tarpeeseen.

”Kartoitin erilaisia vaihtoehtoja ja pyysin useammankin
tarjouksen. Prowashin tarjoama kokonaisuus oli niistä
ylivoimaisesti paras. Moderni ja tehokas pesukone
sekä kattava huoltoverkosto vakuuttivat. Heidän
tarjoama joustava rahoitusratkaisu oli se tekijä, joka
mahdollisti koko investoinnin. Tuttujen pesuyrittäjien
kautta sain tarvittavat vakuuttelut, että Prowashin
laitteisiin ja palveluihin voi luottaa”, kertoo Teboil
Leppävirran yrittäjä Matti Tukiainen.

Washtecin uuden koneen
ominaisuudet ovat vanhaan
verrattuna aivan huikeat.

”Washtecin uuden koneen ominaisuudet ovat
vanhaan verrattuna aivan huikeat. Totta kai erinomainen pesutulos on tärkein, mutta useat yksityiskohdat ovat nyt kohdillaan. Kone on hiljainen ja
sen harjat paljon pehmeämmät. Pesuaineet ovat
laadukkaammat ja vaahto paljon paksumpaa. Olen
myös saanut asiakkailta palautetta, että pesuaineiden
raikas tuoksu korostaa puhtauden tunnetta”, sanoo
Matti Tukiainen.

Prowashin konseptit kiihdyttävät bisneksen kasvuun
Hyvää alkua vauhditti koneen täsmällinen toimitus ja ammattimainen asennus sekä Prowashin tarjoama huoltamon työntekijöiden koulutus. Aikaisemmat 13 eri pesuohjelmaa tiivistettiin kuuteen, mikä tekee pesun ostamisen
asiakkaalle yksinkertaisemmaksi. Uusi hinnoittelumalli on kasvattanut pesun keskihintaa, mikä on edesauttanut
kannattavampaa liiketoimintaa. Asiakas maksaa pesusta nyt mielellään enemmän, kun rahalla saa paremman
lopputuloksen.
”Vanhat asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä uuteen pesuumme ja uutta asiakaskuntaa on saatu kiitettävästi.
Prowashin neuvot on otettu kiitollisuudella vastaan ja heidän konseptinsa tuntuvat purevan. Erityisen ilahtunut olen
heidän proaktiiviseen yhteydenpitoonsa ja ystävälliseen asiakaspalveluun”, summaa Teboil Leppävirran yrittäjä
Matti Tukiainen.

PROWASH – PESULAT KUNTOON
Laita sinäkin pesulasi kuntoon. Kysy meiltä rahoitusratkaisua, joka mahdollistaa kannattavan investoinnin
epävarmoinakin aikoina. Lupaamme paremman
keskihinnan ja enemmän pesutuottoja. Prowashin
ainutlaatuisia erikoistuotteita ovat mm.
ShieldTecs muodostaa auton pinnalle vettä
hylkivän pinnan. Se on erikoisvaha, joka parantaa
pesun kuivaustulosta ja tekee auton maalipinnalle
kalvon, joka poistaa vettä pelkässä ajoviimassa.
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
laavavaahto saadaan aikaan käyttämällä LEDvalaistusta lukuisilla väriasetuksilla.
Pesutili, joka on teknologia, joka mahdollistaa
kannattavan kuukausimaksullisen pesutoiminnan
aloittamisen täysin automatisoidusti.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.
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