
Pesutili tuo lisäarvoa 
kuluttajalle 

ja lisätuottoja 
pesuyrittäjälle



Pesutili - lisäarvoa kuluttajalle

Prowashin Pesutili on ainoa vapaasti saatavilla oleva teknologia, joka mahdollistaa kannattavan 

kuukausimaksullisen pesutoiminnan aloittamisen täysin automatisoidusti.

Markkinatutkimuksessamme havaitsimme, että pesuasiakkaat eivät ole kiinnostuneet auton 

pesusta, vaan puhtaasta autosta. Mitä helpommin ja vähemmällä vaivalla sen voi tehdä, sitä 

enemmän he pesevät. Kaikki mikä vaikeuttaa pesemistä, vähentää sitä. Lisäksi kuluttajia 

harmittaa, jos auto likaantuu nopeasti uudelleen. Toisaalta kuluttajat ovat sitä mieltä, että 

auto tulisi pestä paljon useammin ja että puhdas auto tuo hyvän mielen.

Päätimme tehdä paremman autonpesun, joka on helppo ja vaivaton, tuo autonpesijälle 

hyvän mielen, ja samalla tuo lisätuottoja pesuyrittäjälle. 

Pesutili – auto pesuun aina kun se likaantuu,  
myös kiinteällä edullisella kuukausihinnalla. 

Tämän helpommaksi ei peseminen tule: auto ajetaan pesuhallin ovelle, pesu valitaan mobiili- 

sovelluksesta ja kun auton rekisteri on tunnistettu, käynnistetään pesu. Ei enää ikkunoiden 

avaamista ja pin-koodin syöttöä kurkottamalla.

Kun operaattori tekee pesutilisopimuksen, asennetaan pesukoneeseen rekisterintunnistus-

kamera ja Pesutili-black box. Liikepaikan tiedot lisätään Pesutilin nettisivuille www.pesutili.fi 

ja kaikille Pesutili-applikaation ladanneille pesuasiakkaille päivittyy uusi pesupaikka heidän 

mobiilisovellukseensa.

Pesuasiakkaille tilin avaaminen tapahtuu hetkessä: lataa sovellus, syötä ajoneuvon tiedot 

sekä maksutiedot. Veloitus tapahtuu automaattisesti asiakkaan luottokortilta. Pesutiliasiakas 

voi valita kertapesun tai kuukausimaksullisen pesun; toiminta pesulaitteella on aina yhtä 

helppoa.



Ohje:
Sisäviiva on kuva-ala.

(poista sisäviiva painotiedostosta)

Ulkoviiva on ompeluvaroja.

(Rajaa väripinta ulkoviivaan)

Autopesuun

ilman kortteja,

koodeja ja

poletteja

Autopesuun ilman  
kortteja, koodeja  

ja poletteja

Autopesuun ilman  
kortteja, koodeja  

ja poletteja

Helppo ja nopea tapa 
pitää autosi puhtaana

Autopesuun ilman 
kortteja, koodeja 

ja poletteja
Lataa applikaatio, lisää rekisteritunnus 

ja laskutustiedot. Automaatti tunnistaa 

autosi rekisterikilven, sovelluksesta 

valitset sopivan pesun ja 

ajat sisään. Helppoa ja 
vaivatonta!

Jokaiselle sopiva 
pesutili

24/7
Kahdentoista kuukauden sopimuksella 

ajat autonpesuun silloin, kun sinulle 

sopii. Edulliseen, kiinteään kuukausi-

hintaan, ympäri vuorokauden, mihin 

aikaan tahansa.

KERTAPESUAja pesuun silloin, kun sinulle  

sopii. Maksa pesu kerrallaan,  

summa veloitetaan luotto- 

kortiltasi.

YÖ
Sinulle, joka haluat pitää auton  

puhtaana edullisesti. Edullisempi  

kiinteä kuukausihinta Happy 

hour-aikana.

TAKSIAmmattilaisille tarkoitetulla  

pesusopimuksella ajat pesuun  

silloin, kun sinulle sopii ympäri  

vuorokauden. Edullisella,  

kiinteällä kuukusihinnalla  

toimiva sopimus tarjoaa  

kaksi 12 kuukauden sopimus- 

vaihtoehtoa.

LATAA SOVELLUS JA 
TEE PESUSOPIMUS

Aloita lataamalla sovellus 

puhelimeesi sovelluskaupasta.
REKISTERÖIDY KÄYTTÄJÄKSI 

JA VALITSE SINUA LÄHIN 

PESUTILI-PESULA
Kirjaudu asiakkaaksi ja lisää autosi 

tiedot applikaatioon.

VALITSE PESUSOPIMUS

Valitse sinulle sopivin pesusopimus  

ja olet valmis ajamaan pesuun.
MAKSU SUORAAN 

LUOTTOKORTILTASI
Syötä sovellukseen luottokorttisi  

tiedot ja maksu hoituu suoraan 

luottokortiltasi. Yrityksille myös  

laskutusmahdollisuus. Kysy lisää.”ALOITA PESUKun ajat autopesulan ovelle, kamera  

tunnistaa autosi automaattisesti  

rekisteritunnuksen perusteella. Voit  

nyt valita sovelluksesta haluamasi  

pesuohjelman. Pesulan ovi aukeaa  

automaattisesti, kun pesula vapautuu  

ja voit ajaa sisään. Jos ostat kertapesuja, 

pesun hinta veloitetaan maksukortiltasi 

ennen pesulaan ajoa.

Pesutili - lisätuottoja yrittäjälle
Pesutili tuottaa monesta eri syystä

Pesu tuottaa satoi tai paistoi
Kuukausimaksulliset asiakkaat maksavat palvelusta 
kelistä riippumatta. Kuukausimaksulliset asiakkaat 
käyttävät palvelua myös harmaina päivinä, kun 
pesukone muuten seisoo tyhjänä. Pesutulot muut- 
tuvat säännöllisiksi ja helpommin ennustettaviksi 
ja tuottoja syntyy läpi vuoden.

Asiakkaat ovat sitoutuneita
Kun asiakkaat maksavat kuukausipesua sinun liike-
paikallesi, hyvin suurella todennäköisyydellä myös 
käyttävät palvelua. Jos asiakkaat haluavat, he voivat 
lisäksi ostaa kertapesuja muilta Pesutili-liikepaikoilta.

Myyt pesuja 24/7
Teknologia mahdollistaa pesut myös liikepaikan 
aukioloaikojen ulkopuolella. Prowashilta löytyy 
palvelumalleja, joilla pesulaa voidaan valvoa 24/7.

Myy ajasta ja paikasta riippumatta
Enää ei tarvitse odottaa asiakkaita liikepaikalla. 
Sopimuksia voi tehdä ajasta ja paikasta riippu- 
matta. Pesutili mahdollistaa pesujen myynnin esim. 
messuilla, asiakastapahtumissa ja myyntikäynneillä. 
Prowashilta löytyy valmiit messurekvisiitat tämän 
kaltaisen markkinoinnin tekemiseen.

Tunnet asiakkaasi ja pesutoimintasi 
kannattavuuteen vaikuttuvat seikat
Pesutilin analytiikka kertoo milloin ja mitä pesuja 
asiakkaasi pesevät, voit miettiä kampanjoita siten, 
että maksimoit pesuhallisi kapasiteetin käytön ja 
kannattavuuden.

Pesutiliin ei tarvitse investoida. Maksat palvelumaksua, joka sisältää käyttöoikeuden fyysisiin laitteisiin ja niiden 
asennukset sekä konfiguroinnit; Masterbox ja pesuohjain sekä rekisterintunnistuskamera. Veloitus kattaa 
myös niiden ylläpidon ja tukipalvelut.  

Veloitus sisältää myös alkumarkkinointimateriaalin ja kuukausittaista markkinointimateriaalia markkinointi- 
suunnitelman mukaisesti.

Autopesuun ilman  

kortteja, koodeja  

ja poletteja

Autopesuun ilman  

kortteja, koodeja  

ja poletteja



09 3508 1090

Soita, niin kerromme 
lisää Pesutilistä ja
Prowash-konseptista.

Lue lisää Prowash-konseptista.
prowash.fi


