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Autonpesuliiketoiminta nopeasti ja kustannus-
tehokkaasti käyntiin ilman investointia 
Kun Esko Koskinen pohti yhtiökumppaninsa Jesse Laurilan kanssa autonpesu- 
liiketoiminnan aloittamista, uudet yrittäjät olivat tilanteessa, jossa pääoma ei  
alkuun riittänyt heti kaikkeen. Vaikka uuden autonpesukoneen investoinnin  
takaisinmaksuaika onkin lyhyt, uudet yrittäjät halusivat nopean, riskittömän ja  
vaivattoman startin omaan pesuliiketoimintaansa. Ratkaisuksi löytyi Prowash  
ja sen kaksi toisiaan tukevaa konseptia - Elinkaarimalli ja Kunnostettu auton- 
pesukone.

”Minulla oli aikaisempaa kokemusta autonpesubisnek-
sestä ja tiesin liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuudet. 
Iso pesukoneinvestointi tuntui tähän maailman aikaan 
haastavalta. Onneksi Prowash pystyi tarjoamaan rat-
kaisun, jolla liiketoiminta saatiin kustannustehokkaasti 
käyntiin muutamassa kuukaudessa”, sanoo KosLa 
Autopesun yrittäjä Esko Koskinen.

Prowashin Elinkaarimalli on nopea,  
riskitön ja vaivaton 

Prowashin tarjoaman ainutlaatuisen autonpesun 
Elinkaarimallin kautta pesuyrittäjä saa pesukoneen 
käyttöön kiinteällä per pesu –veloituksella ja pääsee 
aloittamaan liiketoiminnan ilman mittavia alkuinves-
tointeja. Mallissa ostaja ostaa myyjältä̈ pesulaitteen 
tuottamia pesuja. Siinä ei osteta pesulaitetta eikä 
tehdä̈ hankintaan liittyvää̈ rahoitussopimusta. Sopimus 
voidaan siis irtisanoa irtisanomisajan puitteissa. Tämä 
helpottaa huomattavasti päätöksentekoprosessia ja 
mahdollistaa monipuolisemmat yhteistyömallit.

”Elinkaarimalli on meille yrittäjille helppo ja huoleton 
toimintamalli. Kun laadukkaan pesukoneen lisäksi  
kokonaisuuteen kuuluvat pesuaineet, huolto ja vara-
osat, on kaikki tehty mahdollisimman vaivattomaksi  
ja paperityöt hoituivat yhdellä Prowashin palvelu- 
sopimuksella”, kertoo Esko Koskinen.

Elinkaarimalli on meille  
yrittäjille helppo ja huoleton 
toimintamalli. 



Kunnostetulla autonpesukoneella edullisemmin mukaan tuottoisaan bisnekseen

Prowash tarjoaa mahdollisuuden hankkia uudenveroinen kunnostettu autonpesukone edullisesti. Kaikki kunnos- 
tetut SoftCare Pro Renova -autonpesukoneet ovat maailman johtavan autonpesukonevalmistajan Washtecin 
huipputuotteita. Koneet on kunnostettu Prowashin omalla kunnostamolla testatun ja toimivan prosessin mukaisesti. 
Koneissa on mahdollisuus hyödyntää Prowashin uusimpia lisätuotteita ja –ominaisuuksia.

”Meille toimiva ja laadukas autonpesulaite oli ehdoton edellytys koko toiminnan perustamisessa. Tiesin aikai-
semmasta kokemuksestani millainen koneen piti olla. Kartoitimmekin alkuun muutamia vaihtoehtoja. Ymmärrys 
Prowashin tarjoamien Washtecin koneiden huippulaadusta oli se syy miksi päädyimme tähän ratkaisuun. Lisäksi 
valintaamme vaikutti erinomainen asiakaspalvelu koko prosessin ajan”, summaa KosLa Autonpesun yrittäjä Esko 
Koskinen. 

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA 
LIIKETOIMINNASTA?

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet  
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa ja  
moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa. 

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan 
henkilökuntaa. Itse pesupalvelu hoituu täysin auto-
maattisesti. 

Prowashin rakentamisen ratkaisujen avulla auto-
pesuliiketoiminta 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 asiakas-
hankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava  
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa 
liiketoimintaa! 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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