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HYVÄ KATE, UUDET
ASIAKKAAT JA MYYNNIN
LISÄYS YLLÄTTIVÄT.
Oletko kiinnostunut kuulemaan
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 0400 820 234.
Juha Jokinen,
Neste Häijää, Sastamala

”Laajensimme huoltoasemaamme mm. autonpesulla
vuonna 2014. Halusimme markkinoiden parhaimman
pesukoneen, hyvät pesuaineet ja parhaimman pesuja kuivaustuloksen. Testasimme noin 50 eri pesukonetta. Päädyimme hankkimaan Prowashilta
Washtecin Softcare2 Touchless XL-koneen.”
Harjatonkin pesutulos on loistavan priimaa
Asiakkaat ovat kehuneet pesu- ja kuivaustulosta,
hyvää vahauspintaa ja ikkunoihin tulevaa sadesuojaa.
46 turbosuutinta pesee auton kauttaaltaan kurasta,
pölystä tai lumesta ennen kuin harjat alkavat pyöriä. Näin harjatkin pysyvät puhtaina. Myös harjaton
pesutulos on loistavan priimaa. Koska kone on 2,5
metriä leveä ja 2,9 metriä korkea, peiliin osumisia ei
käytännössä tule ollenkaan, vaikkei auto olisi radalla
täysin keskellä.
Pesujen keskihinta on reippaasti yli 20 euroa
Asiakkaat ostavat eniten Tehopesua ja Veljesten
täyshoitoa, joka sisältää Raintecsit ja muut hienoudet.
Näiden ansiosta pesujen keskihinta on reippaasti yli
20 euroa. Prowashin myyntikoulutuksen ansiosta
henkilökunta osaa myydä kalleimpia pesuja. Tällä on
todella suuri merkitys.
Olemme yllättyneitä hyvästä katteesta sekä siitä, että
olemme saaneet paljon täysin uusia asiakkaita poikkeamaan asemalle. Pesukoneen tulo on kasvattanut
myös ruoan ja muiden tuotteiden myyntiä.
Pesuhallihankkeemme onnistui 100 %. Suuri vaikutus
on ollut myös asiantuntevalla Prowashin myyjällä,
joka ottaa sydämen asiaksi pesukoneen myynnin,
vastaa puhelimeen ja käy poikkeamassa kaupanteon
jälkeenkin.

Näillä Jokisen veljekset saivat tuottavan
autopesulan. Vain Prowashilta:
SOFTCARE2 TOUCHLESS, XL-VERSIO
Patentoidut pehmoharjat sekä ainutlaatuiset
turbosuuttimet, jotka päihittävät sekä viuhkasuuttimet että oskilloivat suuttimet. Älykäs
pesuaineannostelu ja vuodenajan mukaan
kerralla säädettävät ohjelmat. XL-versio
helppoon sisäänajoon ja myös leveimpien
pakettiautojen pesuun.
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.
MYYNTIKOULUTUS
Enemmän tuottoa myymällä enemmän kalleimpia
pesuja. Sisältää myös koneiden käyttökoulutuksen.
SINÄKIN SAAT PAREMMAN TUOTON, KUN
VAIHDAT UUTEEN
Lupaamme paremman keskihinnan ja enemmän
pesutuottoja. Saat jopa 98 % käytettävyystakuun
koneillesi.

Ota yhteyttä myyntiin:
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