
KONEET LAULAVAT 
YMPÄRI VUODEN, ASIAK-
KAAT HALUAVAT OSTAA 
MYÖS KALLIIMPIA PESUJA.

”Näin messuilla Pesutilin esittelyn ja ajattelin, että 
viimeistään muutaman vuoden päästä tuo tulee 
olemaan kova juttu. Päätin jo silloin, että hankin 
autopesulaani Pesutilin, kun koneiden uusiminen 
tulee seuraavan kerran ajankohtaiseksi.”

Pesutilillä käyttöaste nousi saman tien
Minulla oli Prowashilta hankitut Washtecin koneet, 
joiden toimivuuteen olin tyytyväinen. Kun koneiden 
vaihto sitten tuli eteen, merkki ja toimittaja pysyvät  
samoina, mutta koneisiin tuli tämän päivän tek- 
niikkaa: Pesutili ja loistavan vahauksen tekeviä 
pesuohjelmia.

Pesutili onkin herättänyt todella paljon kiinnostusta 
alusta asti. Asiakkaiden mielestä tiliä on helppo 
käyttää. Pesutili on myös pesulayrittäjän helppo 
ottaa käyttöön, koska se on kokonainen paketti.

Pesutili on alan ainoa teknologia, joka mahdollistaa 
vakioasiakkuudet. Sillä saadaan koneet laulamaan 
ympäri vuoden. Käyttöaste nousikin meillä saman 
tien. Suosittelen Pesutiliä kaikille.

Uusilla pesuohjelmilla keskiostos on parantunut 
huimasti
Asiakkaat haluavat puhtautta. Sitä he meiltä myös 
saavat. Washtecilla kemikaalien ja koneiden yhteen-
sopivuus on erinomainen, joten pesutuloskin on 
erinomainen. Saan pesuista paremman hinnan,  
ja kalliimmat pesut myös käyvät hyvin kaupaksi.  
Keskiostos onkin parantunut huimasti. Lisäksi 
myös uusien autojen omistajat ovat uskaltaneet 
tulla harjalliseen pesuun.

”
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 044 025 2852.

Niko Pekkonen, 
Neste-Mertala, Savonlinna

Näillä Niko lisäsi autopesulansa tuottoa.  
Vain Prowashilta:

PESUTILI
Saat tuottavia, tyytyväisiä vakioasiakkaita ja jopa 
kolminkertaisen tuoton pesulallesi. Tasaisesti 
ympäri vuoden. Automaattinen rekisterintunnistus  
hoitaa pesulinjaa. Ei poletteja, lippuja eikä koodeja.

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.

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

MYYNTIKOULUTUS
Enemmän tuottoa myymällä enemmän kalleimpia 
pesuja. Sisältää myös koneiden käyttökoulutuksen.

Ota yhteyttä myyntiin:

www.prowash.fi
info@prowash.fi
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01720 Vantaa


