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Modernilla autonpesukoneella uutta ja  
kannattavaa liiketoimintaa
Aapiskukko on tunnettu taukopaikka valtatie 12:n varrella Pälkäneellä. Aapiskukko  
on aina tarjonnut lähiseudun asukkaille ja ohikulkeville autoilijoille monipuolisia palve-
luita. Kun vanha autonpesukone oli tullut elinkaarensa päähän, yrittäjä Mirja Merikari 
päätti investoida moderniin autonpesukoneeseen, joka pystyisi tarjoamaan aiempaa 
paremman pesutuloksen ja täysin uusia pesuvaihtoehtoja ja erikoisominaisuuksia. 
Prowashin toimittama WashTecin pesulaite on otettu asiakaskunnassa erittäin hyvin 
vastaan.

Pitkät perinteet omaava valtatien  
taukopaikka panostaa lisäpalveluihin

Huoltoasemien ja valtateiden taukopaikkojen tarjoamat 
palvelut ovat monipuolistuneet ja niiden kautta yrittäjät 
saavat yhä kasvavamman osan liiketoimintansa volyy- 
mista ja etenkin sen kannattavuudesta. Autonpesu  
on perinteisestikin ollut tärkeä huoltoasemien lisäarvo-
palvelu. Kun asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut  
ja toisaalta pesulaitteiden ja niiden ominaisuuksien  
monipuolisuus lisääntynyt, ei ole enää ihan sama  
millaista pesutuloksen laatua asiakkailleen tarjoaa.

”Meillä aikaisemmin käytössä ollut vanha pesukone oli 
jo tehtävänsä tehnyt ja oli aika päivittää modernimpaan. 
Samalla tarjoutui tilaisuus uusia pesuhallin ovet, seinät 
ja lattia, jotka olivat jo parhaat päivänsä nähneet. ”, 
kertoo Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari.

Moderni autonpesukone tarjoaa laatua 
ja monipuolisia pesuvaihtoehtoja

Autonpesulaitteiden kehitys on ollut nopeaa. Koneiden 
tuottama pesutuloksen laatu on parantunut ja eri pesu-
vaihtoehtojen sekä pesuun liittyvien erikoisominaisuuk-
sien kirjo on kasvanut. Maailman suurimman autonpe-
sukonevalmistajan WashTecin kattavasta valikoimasta 
löytyi erinomainen vaihtoehto myös Aapiskukon 
tarpeisiin.

”Prowashin moderni pesulaite vaikutti hyvältä ja luotet-
tavalta. Kuulimme muiltakin yrittäjiltä kehuja heidän  
laitteistaan, samoin heidän huoltopalveluiden luotet- 
tavuudesta. Prowashin edustaja esitteli koneen omi- 
naisuudet perusteellisesti ja vakuutti kiinteistönhoita- 
jamme, joka arjessa hoitaa pesupalveluitamme ja  
-laitteitamme”, kertoo Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari. 



Nopea asennus ja käyttöönotto perusteellisine koulutuksineen sai uuden  
liiketoiminnan vauhdikkaasti liikkeelle

Prowash tarjoaa uuden pesukoneen asennuspalvelun lisäksi käyttöönoton ja koulutuksen koko henkilökunnalle. 
Uutena palveluna Prowash tarjoaa tukea myös pesuliiketoiminnan myyntiin ja markkinointiin. Markkinajohtajan 
vankka osaaminen ja pitkä kokemus ovat seuloneet parhaat tavat lanseerata uusi autonpesu kuluttajille ja saada 
aikaan kannattavaa liiketoimintaa.

”Koneen käyttöönotto ja henkilökuntamme kattava koulutus sujui aikataulujen ja sopimusten mukaisesti. Kone  
ja sen ominaisuudet ovat juuri sellaisia, kun pitikin ja pesutulokset ovat vakuuttaneet niin meidät kun asiak- 
kaammekin”, kertoo Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari, ja summaa: 

”Prowashin toimittaman WashTecin pesukoneen myötä asiakastyytyväisyys on kasvanut ja pesujen myyminen on 
nyt paljon helpompaa. Uudet monipuolisemmat pesuvaihtoehdot ja erityisominaisuudet on otettu hyvin asiakas-
kunnassa vastaan ja olemme saaneet ihan uusia asiakkaitakin. Osa asiakkaista on pesun jälkeen tullut kiittämään 
ja kehumaan erinomaista pesutulosta.”

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!

Prowash Oy
09 3508 1090
www.prowash.fi
info@prowash.fi

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA  
LIIKETOIMINNASTA?


