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OLISI KANNATTANUT
VAIHTAA UUTEEN
KONEESEEN JO
AIKAISEMMIN
Oletko kiinnostunut kuulemaan
lisää kokemuksistani?
Kerron mielelläni, soita 08 223 7131
Arto Heiskari
Neste Raahe Uimahallintie

Koneen vaihto uuteen lisäsi myyntiä yli 40%
Neste Uimahallintie Raahessa on tehnyt kannattavaa autonpesuliiketoimintaa jo yli kymmenen
vuoden ajan. Toisaalta palvellakseen asiakkaitaan
paremmin ja toisaalta lisäbisneksen toivossa,
yrittäjä Arto Heiskari päätti investoida huoltamotoiminnan lisäksi autonpesulaitteisiin v. 2005.
”Toimittajan valinta aikoinaan oli loppujen lopuksi
helppoa. Prowashin asiantuntemus, aktiivinen
yhteydenpito ja konsultointi sekä tietysti markkinoiden laadukkaimmat koneet ratkaisivat”,
muistelee Arto Heiskari.
Autonpesuliiketoiminta lähti hyvin käyntiin ja
sen osuus koko liiketoiminnasta on kasvanut
merkittäväksi. Hyvän sijainnin, laadukkaan ja
toimintavarman Washtec-laitteiston sekä monipuolisen markkinoinnin lisäksi asiakaspalveluun
satsaaminen on ollut tärkeä tekijä Neste Uimahallintien menestyksessä.
Jokaisella laitteella on oma elinkaarensa ja Neste
Uimahallintielläkin otettiin uusi autonpesukone
käyttöön loppuvuodesta 2016.

”Kun nyt koneen vaihdon jälkeen näkee konkreettiset tulokset, niin mieleen tulee, että olisi
kannattanut vaihtaa uuteen koneeseen jo aikaisemmin. Tuliterän koneen ja uusien pesuominaisuuksien kautta autonpesumyynti on kasvanut
ensimmäisen vuoden aikana yli 40%.
Uudet ominaisuudet mahdollistivat myös uusien
pesuvaihtoehtojen tarjoamisen ja sitä kautta
hintojen tarkistamisen”, hehkuttaa Arto Heiskari.
Tämän päivän keskeisenä trendinä autonpesumarkkinoilla on, että loppuasiakkaat ostavat
erinomaista pesutulosta ennemmin kuin halpaa
hintaa. Prowashin uuden sukupolven autonpesukoneet tarjoavat ominaisuuksia, jotka
mahdollistavat nämä molemmat. Loppuasiakkaat myös arvostavat hyvää palvelua ja tähän
Neste Uimahallintiellä halutaan panostaa.
”Asiakaspidon kannalta tärkeätä on osata
kuunnella mitä asiakkaat haluavat. Jollekin
merkityksellistä on se, että meillä on käytössä
vuoronumerosysteemi eikä asiakkaiden tarvitse
jonotella pesulan ovella. Varttuneemmille
asiakkaillemme se, että ajamme auton heidän
puolestaan pesuun, taas on syy miksi he
valitsevat juuri meidät”, kertoo Arto Heiskari.
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Prowash – pesulat kuntoon
Laita sinäkin pesulasi kuntoon. Lupaamme paremman keskihinnan ja enemmän pesutuottoja.
Prowashin ainutlaatuisia erikoistuotteita ovat mm.

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.
Pesutili, joka on ainoa vapaasti saatavilla
oleva teknologia, joka mahdollistaa
kannattavan kuukausimaksullisen pesutoiminnan aloittamisen täysin automatisoidusti..

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa liiketoimintaa!
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.
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