
TUOTOT OVAT KASVA-
NEET REILUSTI, KOSKA 
PESUN KESKIHINTA 
NOUSI MELKEIN 60 %.

”Lokakuussa 2014 vaihdoimme vanhan pesu- 
koneen Washtecin Softcare Touchless XL -malliin, 
jollaista ei ole täällä muilla. Halusimme erottua 
lisäarvolla kaupungin runsaasta tarjonnasta ja 
saada sitä kautta parempaa keskihintaa.”

Investointi vaati rohkeutta, mutta kannatti tehdä
Kelit eivät ole viime aikoina suosineet pesulayrit-
täjää; pesumäärät ovat meilläkin laskeneet. Siitä 
huolimatta tuotot ovat kasvaneet reilusti, koska 
pesun keskihinta nousi melkein 60 %. Paremman 
keskihinnan ansiosta kannattavuus parani, vaikka 
investointi nosti rahoituskuluja.

Luotimme omaan liikepaikkaan, asiakasvirtoihin ja 
markkinoihin. Lappeenrannan tulevaisuudennäky-
mät ovat positiiviset. Mutta alkuun olin epäileväinen, 
maksaisiko joku 30 € autopesusta. Yllätyin siitä, 
miten arvokkaammatkin pesut menevät kaupaksi. 
Keskihinnan nousun varaan uskaltaa laskea.

Koneen maine on tuonut uusia asiakkaita
Asiakkaat ovat sanoneet, että meillä on kaupungin 
paras kone, jonka pesutulos on ylivoimaisesti paras. 
Maantiepikikin irtoaa – jopa vanteet tulevat oikeasti 
puhtaiksi. Juuri vanteiden puhtaus on ollut ykkös-
juttu asiakkaille. Heidän autonsa kuulemma kiilsi 
yhtä paljon viimeksi uutena. Pesukoneen maine  
on levinnyt, ja olemme saaneet uusia asiakkaita.

”
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 040 509 3280.

Jukka Kasanen, 
Neste Kauppakatu, Lappeenranta

Näillä Jukka pisti pesulan kuntoon. 
Vain Prowashilta:

PESUTILI
Saat tuottavia, tyytyväisiä vakioasiakkaita ja  
jopa kolminkertaisen tuoton pesulallesi. Tasai-
sesti ympäri vuoden. Automaattinen rekisterin-
tunnistus hoitaa pesulinjaa. Ei poletteja, lippuja 
eikä koodeja.

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

SHINETECS-VAHA
Pesun kate kasvanut keskimäärin yli 10 000 € 
vuodessa. Suojaa ja korjaa maalipintaa, uuden- 
veroinen kiilto. Tavallisen autonpesun nopeudella.

RAINTECS-VAHA
Muuttaa roiskeveden kuulalaakereiksi, jotka vievät 
kuran mennessään. Auton pesu kannattaakin 
sateella! Huippukiilto.

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

Ota yhteyttä myyntiin:

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Prowash Oy

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

SINÄKIN SAAT PAREMMAN TUOTON, KUN 
VAIHDAT UUTEEN.
Lupaamme paremman keskihinnan ja enemmän 
pesutuottoja. Saat jopa 98 % käytettävyystakuun 
koneillesi.


