
PESUHALLIMODUULI- 
RATKAISU MAHDOLLISTI  
LIIKETOIMINNAN KÄYNNIS- 
TÄMISEN TODELLA NOPEASTI

Tähtiautopesu Seinäjoella panostaa asiakas- 
kokemukseen

Etelä-Pohjanmaan Katsastus Oy Seinäjoella on 
Suomen kymmenen suurimman katsastusaseman 
joukossa ja he kohtaavat viikoittain satoja autoi- 
levia asiakkaita. Tarjotakseen asiakkailleen lisää  
ja parempaa palvelua, Etelä-Pohjanmaan Katsas- 
tuksen omistajille syntyi idea alkaa tarjota auton-
pesupalvelua katsastuspalvelun lisäksi.

”Ajatus autopesubisnekseen lähtemisestä hautui 
mielissä kolmisen vuotta. Kun päätös loppu- 
vuodesta 2016 lopulta syntyi, varsinaisen liike-
toiminnan käynnistämiseen meni vain muutama 
kuukausi. Meillä ei ollut sopivaa hallitilaa ole-
massa. Prowashin tarjoama Pesuhallimoduuli- 
ratkaisu, jonka avulla autopesuliiketoiminta  
saadaan käyntiin helposti ja kustannustehok-
kaasti, mahdollisti liiketoiminnan käynnistämisen 
todella nopeasti”, muistelee Juha Kivimäki Etelä-
Pohjanmaan Katsastuksesta.

Markkinoiden laadukkaimmat koneet, toimiva 
liiketoimintakonsepti ja suunnitteluapu olivat  
ratkaisevia tekijöitä siihen, että autonpesukone- 
laitteiden toimittajaksi valikoitui Prowash Oy. 
Autonpesu-brändiksi valittiin Tähtiautopesu ja 
arvolupaukseksi tarjota ”Autopesu, josta jää  
hyvä mieli”. Brändin värikäs oma ilme erottautuu  
kilpailijoista ja houkuttelee hyvin asiakkaita.

”
Oletko kiinnostunut kuulemaan 
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 044 525 6298.

Juha Kivimäki  
Etelä-Pohjanmaan Katsastus

Ota yhteyttä myyntiin:

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Prowash Oy

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

Tähtiautopesu haluaa tarjota asiakkailleen  
laadukkaan autopesun ja parhaan mahdollisen  
asiakaskokemuksen. Tämän lupauksen lunasta-
misen mahdollistavat Prowashin ainutlaatuiset 
erikoistuotteet:

Raintecs-käsittely, jonka muodostaman 
hydrofiilisen kalvon ansiosta vesipisarat  
kertyvät auton pinnalle pallomaisina, ja  
ajoviima kuljettaa pisarat pois. Kuivaan  
pintaan lika ei tartu kuin kosteaan ja auto 
pysyy pidempään puhtaana. 

Shinetecs-käsittely, joka luo maalipinnalle 
suojaavan, likaa hylkivän kalvon. Käsittely 
korjaa maalipinnan epätasaisuuksia ja  
suojaa maalipintaa.

FoamSensation, joka irrottaa tehokkaasti  
mm. suolaa ja pölyistä tielikaa. Värillinen 
taustavalaistu laavavaahto saadaan aikaan 
käyttämällä LED-valaistusta lukuisilla  
väriasetuksilla.



OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA  

LIIKETOIMINNASTA?

Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet 
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa ja 
moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa. 

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi  
lainkaan henkilökuntaa. Itse pesupalvelu  
hoituu täysin automaattisesti. 

Prowashin Pesuhallimoduuliratkaisun  
avulla autopesuliiketoiminta saadaan käyntiin 
helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti,  
vaikka sopivaa hallitilaa ei olisi nykyisessä  
kiinteistössä olemassa.

Autonpesu voi tapahtua täysin automaattisesti 
ja asiakaspalvelukin hoituu verkossa tai mobiilisti. 

Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakas-
hankintaan ja markkinointiin. 

Myös itsepalvelupesupiste on kannatettava 
vaihtoehto.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin 
kannattavaa liiketoimintaa!  

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä myyntiin:

www.prowash.fi
info@prowash.fi

Prowash Oy

Tiilenpolttajankuja 4
01720 Vantaa

”Asiakkaamme arvostavat näitä lisäominaisuuksia 
ja lähes poikkeuksetta valitsevat pesun, johon 
nämä lisäominaisuudet kuuluvat. Esimerkiksi  
FoamSensation laavavaahtopesu on tuonut 
meille ihan uusia asiakkaita, kun täysin uuden- 
laisesta pesuelämyksestä ovat päättäneet  
perheiden pienimmät”, hehkuttaa Kivimäki.

Haluamme jatkossakin kuunnella asiakkaitamme 
tarkalla korvalla ja tuoda lisää uutuuksia asiakas-
kokemusta parantamaan. Toimintamme kulmakiviä 
onkin asiakaspalautteen jatkuva kerääminen. 
Näillä toimenpiteillä erottaudumme muista  
toimijoista ja takaamme kannattavan autonpesu- 
liiketoiminnan jatkossakin”, summaa Juha Kivimäki.

PROWASHILTA LÖYTYY  
PALVELUMALLEJA MYÖS  
ASIAKASHANKINTAAN JA 
MARKKINOINTIIN. 


