
”Hankimme huoltamolle yli 10 vuotta sitten suuri-
kapasiteettisen pesukadun, joka pystyy pesemään 
yli 40 autoa tunnissa. Kone on alkuperäinen, mutta 
päivitämme sitä lähes joka vuosi. Vuonna 2014 inves-
toimme mm. Shinetecs-vahaan ja parempilaatuiseen 
oskilloivaan esipesulaitteeseen. 2015 toimme ase-
mallemme ensimmäisenä Touchless-helmanpesu-
järjestelmän. Sen ansiosta saamme pesuista 25 % 
parempaa keskihintaa.”

Hyvä pesutulos myy suhdanteista riippumatta
Asiakkaat kyllä tietävät, että jos pesun hinta on 
kovin halpa, kone on ajastaan jäljessä ja pesutulos 
huono. He haluavat parhaan pesuntuloksen ja ovat 
valmiita maksamaan siitä. Siksi pesukoneen pitä-
minen ajan hermolla on kannattava investointi, oli 
taloustilanne mikä tahansa.

Prowashin edustaja pitää huolen, että autopesulamme 
pysyy kunnossa ja me ajan tasalla. Hän esittelee 
aina kaikki uutuudet henkilökohtaisesti. Lisäksi hän 
mm. huolehtii, ettei pesuaine pääse loppumaan 
sesongissa. Saumatonta palvelua!

Uudenveroisesti kiiltävä auto yllättää asiakkaat
Tekemämme uudistukset eivät jää asiakkailta huo-
maamatta. Asiakkaat sanovat, että heidän autonsa 
on kauttaaltaan puhdas, ja ovat yllättyneitä Shine-
tecs-vahan tuomasta kiillosta. Shinetecs vähentää 
käsin vahauksen tarvetta: yksi käsin vahaus vuodessa 
riittää ja auto säilyy uudenveroisena. Pesutulos 
onkin meille parasta markkinointia.

Aina riittää parannettavaa, mutta nyt pesukatumme 
hipoo täydellisyyttä. Automatiikka hoitaa kaiken, vain 
jäät ja lumet pitää poistaa autoista käsin.

Näillä Laiturien perheyritys pisti 
pesulan kuntoon. Vain Prowashilta:

SHINETECS-VAHA
Shinetecs on kasvattanut asiakkaidemme  
pesun katetta keskimäärin yli 10 000 € vuodessa.
Shinetecs-vaha suojaa ja korjaa maalipintaa sekä 
antaa uudenveroisen kiillon. Tavallisen autonpesun 
nopeudella.

TOUCHLESS
Patentoidut pehmoharjat sekä ainutlaatuiset  
turbosuuttimet, jotka päihittävät sekä viuhka- 
suuttimet että oskilloivat suuttimet. Älykäs 
pesuaineannostelu ja vuodenajan mukaan  
kerralla säädettävät ohjelmat.

SINÄKIN SAAT PAREMMAN TUOTON, KUN 
PISTÄT PESULAN KUNTOON PROWASHILTA.
Lupaamme paremman keskihinnan ja enemmän 
pesutuottoja. Saat jopa 98 % käytettävyystakuun 
koneillesi.

INVESTOINTI PESUKO-
NEEN PÄIVITYIKSEEN
TOI 25 % PAREMMAN 
KESKIHINNAN.

”
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 0400 671 734.
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