Asiakasreferenssi
OTP Travel

Linja-autot kiiltävät puhtautta ja liiketoiminta
kukoistaa
OTP Travel on Oulun seudun sekä joukkoliikenteen, että tilausajoliikenteen johtava
linja-autoliikennöitsijä. Liiketoiminnan kasvaessa ja linja-autokaluston lisääntyessä
uuden autonpesulaitteiston hankinta tuli ajankohtaiseksi. Uudelta pesukalustolta
vaadittiin ennen kaikkea toimintavarmuutta ja hyvää pesutulosta. OTP Travelin valinta
oli Prowashin toimittama Washtec Maxiwash Vario.

Joukkoliikenteen kasvu ja uusi kalusto
loi tarpeen uusille pesulaitteille
Joukkoliikennematkustus on kasvanut Oulun seudulla
viime vuosina voimakkaasti. Kun OTP Travel solmi
pitkäaikaisen sopimuksen Oulun seudun paikallisliikenteen hoitamisesta, tarvittavan kaluston määrä
lisääntyi merkittävästi. Tällä hetkellä kaluston kokonaismäärä on 140 ajoneuvoa.
Kasvavan kalustomäärän puhtaana pitäminen loi
tarpeen modernin autonpesukoneen hankinnalle.
”Vanha pesulaitteistomme oli tiensä päässä ja meille
tuli tarve päivittää linja-autopesukone uuteen. Halusimme ja saimme ennen kaikkea toimintavarman
laitteen, joka pystyy pesemään kasvaneen kalustomäärän kustannustehokkaasti ja varmasti”, sanoo
OTP Travelin yrittäjä Mika Niskanen.

Kustannustehokkuus ja laadukas
pesutulos ovat keskeiset hyödyt
Bussien pesussa korostuu toimintavarmuuden
lisäksi pesulaitteen nopeus. Washtecin Maxiwash
Vario -pesulaitteessa bussin pesu tapahtuu nopeimmillaan muutamassa minuutissa. Siinä ajassa on

Erittäin tärkeä on myös
Prowashin tarjoama viiden
vuoden takuu

pesty myös keula ja perä sivuharjojen ristiinpesuliikkeellä. OTP Travelin bussikone on varustettu
Softecs-pehmoharjamateriaalilla, joka ei kuluta
maalipintoja samalla lailla kuin perinteinen PE-harjamateriaali. Pehmoharjoja käyttämällä uudelleenmaalauskulut ovat pienemmät ja linja-auton pinnat kiiltävät.
Pohjoismaisiin olosuhteisiin suunnitellut autonpesuaineet ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia pestäville
pinnoille. Huuhteluaineena voidaan käyttää myös
ShieldTecs-vahaa, jolloin ajoneuvon pinnoille saadaan
parempi kiilto ja vettä hylkivä pinta. Sen avulla ajoneuvo pysyy pidempään puhtaana.
”Meille oli mieluisaa valita pesulaitteiston toimittajaksi
Prowash ja heidän tarjoama Washtecin moderni linjaautopesulaitteisto. Heillä oli esittää hyviä referenssikohteita Ruotsista. Meille on ollut myös tärkeää, että
pesuaineiden annostelu on optimoitu eikä pesuainetta
mene hukkaan. Se on ympäristöystävällistä ja samalla
säästää kustannuksissa. Erittäin tärkeä on myös
Prowashin tarjoama viiden vuoden takuu”, sanoo Mika
Niskanen.

Linja-autoliikennöitsijälle puhdas ajoneuvo on paras käyntikortti
Asiakastyytyväisyys on OTP Travelin toiminnan perusta ja yhtiölle erittäin tärkeä arvo. Sitä seurataan ja siihen
kiinnitetään huomioita jatkuvasti. Yhtenä tärkeänä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavana tekijänä on turvallisuuden ja
palveluasenteen lisäksi käytettävän kaluston kunto ja laatu. Ja ajoneuvojen puhtaus asia, jonka asiakas noteeraa
jo kaukaa. Puhdas ja kiiltävä linja-auto on hyvä tapa erottautua muista ja kustannustehokas keino rakentaa erinomaista mielikuvaa koko yrityksestä.
”Ajoneuvojen jatkuva puhtaana pitäminen on jo ihan kaupungin sopimuksissakin määritelty. Meille on tämän lisäksi
myös oman brändimme kannalta äärimmäisen tärkeää, että OTP Travelin bussit ovat aina puhtaat. Tarvittaessa
pesemme kaluston vaikka joka päivä”, summaa OTP Travelin yrittäjä Mika Niskanen.

OLETKO KIINNOSTUNUT LAADUKKAISTA
JA KUSTANNUSTEHOKKAISTA LINJAAUTONPESULAITTEISTA?
Prowashin Maxiwash Vario -raskaan kaluston
pesulaitteisto muokkautuu erilaisiin tarpeisiin
monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta. Monen
muotoiset erilaiset ajoneuvot pystytään laitteella
pesemään, oli kyseessä sitten linja-auto, tavaraauto, puutavara-auto tai vaikkapa kaivoskone.
Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan
henkilökuntaa. Prowashin toimittamien raskaan
kaluston pesukoneiden toiminnassa hyödynnetään
Tickoff -järjestelmää. Autonpesu voi tapahtua täysin
automaattisesti ja asiakaspalvelukin hoituu verkossa
tai mobiilisti.
Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakashankintaan ja markkinointiin.
Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa
liiketoimintaa! Jos haluat kuulla miten Prowashin
raskaan kaluston pesuratkaisut ja laitteet sopisivat
teidän yritykseenne, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.
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