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Autoliike vie autonpesunsa uudelle tasolle
Autokeskus Oy on suomalaisen, maamme merkittävimpiin autoalan toimijoihin  
kuuluvan Aro-Yhtymän, omistama täyden palvelun autokauppaketju. Autokeskuksen 
Raision toimipiste päätti päivittää autonpesulaitteensa tähän päivään ja investoida  
teknologiaan, jolla se pystyy nyt paremmin erottautumaan kilpailijoista ja ennen 
kaikkea tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen nykyisille ja uusille asiakkailleen. 
Samalla se mullisti omien vaihto- ja esittelyautojen päivittäisen pesemisen. 

Automaattipesu nopeuttaa pesu- 
prosessia ja tuo kustannussäästöjä

Autonpesu on perusarkea ja päivittäistä toimintaa 
jokaisessa autoliikkeessä. Autoliikkeen omien auto-
jen pitäminen aina puhtaana on välttämätöntä hyvän 
brändimielikuvan luomisessa. Jotta asiakaskokemus 
olisi täydellinen on koeajoautojen ja vaihtoautojen 
oltava aina viimeisen päälle puhtaina.  

”Meillä pelkästään vaihtoautojen ja esittelyautojen 
vuosittaiset pesumäärät ovat olleet n. 6 000 pesua 
vuodessa. Meille on ensisijaisen tärkeää kaikin kei-
noin tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa ja puhdas ja 
kiiltävä auto on tässä suhteessa ihan perusasia. Nyt, 
kun meillä on tuliterä pesukone kaikilla herkuilla, niin 
uskomme, että voimme tarjota asiakkaillemme tätä 
lisäarvoa paljon kustannustehokkaammin”, kertoo 
Autokeskus Raision autotalonjohtaja Jari Virtanen.

Autonpesutoiminta tuo uusia asiakas- 
virtoja ja luo kannattavaa liiketoimintaa

Sen lisäksi, että autoliike pitää omat autonsa aina 
puhtaina, se voi myös tehdä autonpesulla hyvää ja 
kannattavaa liiketoimintaa. Tarjoamalla automaattisen 
autopesun, joka on avoinna 24/7/365, asiakas sitoute-
taan liikepaikkaan ja autonpesu toimii hyvänä sisään-
vetotuotteena autoliikkeen peruspalveluille - varaosa-
kaupalle, huollolle ja tietenkin automyynnille.

”Autopesu on iso mahdollisuus toisaalta erottaa  
meidät kilpailijoista ja toisaalta sitouttaa nykyisiä  
asiakkaitamme entistä paremmin. Voimme nyt tarjota  
esimerkiksi kuukausimaksullista Pesutili-palvelua 
omille VIP-Klubin jäsenillemme tai vaikka uuden  
auton ostamisen tai huollon yhteydessä tarjota kau- 
pan päälle tiettyä määrää pesuja. Rekisterinumeron 
tunnistukseen perustuva Pesutili mahdollistaa tämän 
sujuvasti verkkopalvelun ja applikaation kautta ”,  
kertoo autotalonjohtaja Jari Virtanen.

Meillä pelkästään vaihtoautojen 
ja esittelyautojen vuosittaiset 
pesumäärät ovat olleet n. 6 000 
pesua vuodessa. 



Huippulaitteet sekä uudet teknologiat ja konseptit vakuuttivat

Kun Autokeskus Raision vanha autonpesukone oli tullut tiensä̈ päähän ja tarve uudelle investoinnille tuli ajan- 
kohtaiseksi, se vertaili huolellisesti erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla. Lopulta valintaan vaikuttivat markkinoiden 
parhaiden pesulaitteiden lisäksi Prowashin laaja asiantuntemus, uudet teknologiat ja konseptit sekä asiakas- 
lähtöinen palvelu. 

”Yhteistyö Prowashin kanssa on sujunut erinomaisesti. Tarpeemme otettiin hyvin huomioon laitehankinnan 
yhteydessä, pesukoneen asennus tehtiin aikataulussa ja käyttökoulutus vietiin läpi erittäin hyvin. Uuden nykyai-
kaisen koneen pesutulos on loistava ja etenkin Pesutili on vastaanotettu hyvin henkilökuntamme keskuudessa. 
Autonpesun käytettävyys on mullistunut, kun kaikkien vaihtoautojemme tiedot ovat Pesutili-järjestelmässä.  
Nyt pesuun voi ajaa suoraan ja järjestelmä hoitaa raportoinnin ja sisäisen laskutuksen”, summaa Autokeskus 
Raision autotalonjohtaja Jari Virtanen.

 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!

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


