
PESUTILI ON MYYNYT
MUKAVASTI ILMAN
MARKKINOINTIAKIN.

”Halusin kunnollisen autopesulan, josta saa koko-
naisvaltaista puhtautta. Uskalsin investoida, koska 
minulla on aina ollut uskoa tulevaisuuteen. Olen 
pyörittänyt yrityshommia 40 vuotta. Asiat joko 
onnistuvat tai eivät. Laskelmat toki tehtiin. Kivi-
niitty CarWash avattiin joulukuussa 2015.”

Vastaus asiakastarpeeseen
Autojen pesu pihoilla on tänä päivänä hankalaa, 
monissa paikoissa kiellettyäkin. Paikkakunnalla oli 
tilausta korkealle pesukoneelle, ja rakensin myös 
sisäpesuhallin, josta löytyy mm. huipputason 
imuri.

Valitsin Prowashin, koska heidän toimintatapansa 
sekä maailmanmerkki Washtec loivat uskoa. 
Homma onkin toiminut 100 % kuten luvattu.Alku-
testaukset ja -säädöt tehtiin huolella ja hosumatta.

Mukavasti myyntiä jo ennen markkinointia
Jos kertoisin asiakaspalautteet, se kuulostaisi 
rehvaste ja tietää mitä saa. Pesuajasta ja kemi-
kaaleista ei ole nipistetty. 24/7 valvontapalvelu 
tulee apuun, jos asiakas on syventynyt puheli-
meensa ja ovet ovat sulkeutuneet uudelleen.

Emme ole vielä päässeet markkinoimaan Pesutili- 
asiakkuutta, mutta se on myynyt jo ihan mukavasti.

”
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 040 843 2177.

Juha-Pekka Kiviniitty,
Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Oy, 
Huittinen

Näillä Juha-Pekka pisti pesulan kuntoon. 
Vain Prowashilta:

SOFTCARE TOUCHLESS XL
Patentoidut pehmoharjat sekä ainutlaatuiset 
turbosuuttimet, jotka päihittävät sekä viuhka- 
suuttimet että oskilloivat suuttimet. Älykäs pesu-
aineannostelu ja vuodenajan mukaan kerralla 
säädettävät ohjelmat. Helppo sisäänajo, pesee 
myös leveimmät pakettiautot.

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.

RAINTECS-VAHA
Vaha muuttaa roiskeveden kuulalaakereiksi, jotka 
vierivät pois ja vievät roiskuvan kuran mennessään. 
Auton seisoessa vesisade jatkaa pesua. Autopesuun 
kannattaakin ajaa sateella! Huippukiilto.

TYRE SHINE
Viimeinen silaus asiakastyytyväisyydelle: renkaat-
kin kiiltävät puhtauttaan. TyreShine toimii samoilla 
pyöräharjoilla, joilla vanteet pestään. Erillisellä 
kiillotuslaitteistolla myös pesukatuihin.

ITSEPALVELULAITTEET
Kätevyyttä jota asiakkaat arvostavat. Investointi 
maksaa itsensä nopeasti takaisin.

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

Ota yhteyttä myyntiin:

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Prowash Oy

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa


