Washservice.pro –
це про нас!
Франшиза автомийки самообслуговування

Про компанію
Ми працюємо на ринку проектування, будівництва та
облаштування автомийок самообслуговування більше 7 років
поспіль. Реалізувавши кілька десятків об'єктів по території всієї
України.
Washservice - професійна команда, яка здатна реалізувати ваш інвестиційний проект
в самі короткі сроки та під ключ!

Washservice завдяки багаторічному
досвіду будівництва та експлуатації
мийок самообслуговування, враховуючи
накопичене вміння і враховуючи
постійне вдосконалення технології
надає якісно нові послуги організацій
автомийного бізнесу.
Компонент відомих світових брендів,
програмне забезпечення, розроблене
компанією Washservice і адаптоване до
індивідуальних потреб замовника,
якісне виконання будівельномонтажних робіт і авторський дизайн
забезпечують ефективність діяльності
автомийного комплексу і надають йому
автентичного, оригінального вигляду.
Таким чином компанія Washservice
виконує весь спектр завдань з
будівництва автомийного комплексу і
забезпечує подальше успішне
обслуговування.
Washservice був створений людьми
кожен з яких мав певний досвід в
автомийному бізнесі. Об'єднавши свої
знання і навички ми створили продукт
нового рівня.

Ми позиціонуємо наших клієнтів
на першому місці при співпраці,
і орієнтуємося на 100% результат

Переваги франшизи
Франшиза Washservice - це перевірена на власному досвіді схема роботи, яка при відносно
невеликих вкладеннях дозволяє стати членом великої мережі автомийок
самообслуговування по Україні, швидко вникнути в цей вид бізнесу і швидко отримувати
стабільний дохід. Найбільшим попитом користуються саме 4-6 постові автомобільні мийки
самообслуговування, середньорічне завантаження на таких мийках досягає 80% (основний
приплив клієнтів в період з квітня по листопад).
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Високі результати завантаженості мийки самообслуговування досягаються, перш за
все, за рахунок уваги компанії до автовласників – клієнтів, які користуються
послугами наших автомийок.
Ми гарантуємо якісне обслуговування кожного клієнта і невисоку вартість мийки
автомобіля, саме тому, ми позиціонуємо себе як соціальні проект, головною метою
якого є створення культури чистого автомобіля в нашій країні.

WashService.pro - це про нас!
Що ми пропонуємо?
Власне програмне забезпечення
управління і контроль вашою
автомийкою з телефону
у будь-якому куточку світу

Маркетинг і розкрутка
Мінімальні витрати на рекламу
і маркетинг вашої Автомийки
самообслуговування.

Перевага над конкурентами
Вдалий вихід на ринок
незалежно від умов конкуренції

Повний пакет підтримки
Інформаційне забезпечення
і повне консультування

Хороша і швидка окупність
Використання перевіреної
бізнес-системи, що дає
максимальну рентабельність.

Першокласний сервіс
Сервісне обслуговування
24/7 в будь-якому куточку України

Стартові інвестиції 150 тис. $
Окупність 1,5 роки
Середній оборот 11 тис.$
Роялті за франшизою 0.0%

Типовий проєкт
Фахівці Washservice проводять ескізне проектування технологічної
частини автомийного комплексу. На цій стадії, спільно з
замовником, відбувається вибір технологічного рішення в
залежності від характеристик наявного або проектованої будівлі.
Формулюються вимоги до систем водопостачання, вентиляції,
електроживлення тощо.
Washservice - професійна команда, яка здатна реалізувати ваш

Проєкт автомийки самообслуговування створюється, виходячи з
матеріальних можливостей і орієнтації на певну цільову групу.
Залежно від того, якими фінансами володіє власник бізнесу,
залежить вибір конкретного варіанту розміру і оснащення
автомийки.

+38 (067) 200 11 77 – відділ продажів
+380 (67) 200 11 78 – сервісний центр

info@washservice.pro

Обладнання
Стаціонарний апарат Hawk 15/20 . Апарат повністю
укомплектований шлангом високого тиску 350 bar,
пістолетом високого тиску, пікою і соплом.
Характеристика апарату високого тиску: робочий тиск 200 bar, 15 літр/хв; помпа - Hawk; двигун 5,5 Квт.
Продукція виконана з високоякісних матеріалів.
Виробництво нашого партнера - Італія.

Ravel 4кВт МЕС112 1450об.
Нова лінійка моторів від італійського виробника CAVEL

Підключений до мережі води Dosatron використовує
тиск води в якості єдиної рушійної сили. Приводиться
в дію таким чином: він всмоктує концентрований
продукт, дозує з бажаним процентним вмістом, а потім
перемішує з рушійною водою. Отриманий розчин
направляється вниз по мережі. Доза вприскуваного
продукту завжди пропорційна об'єму води, що
проходить через Dosatron, незалежно від коливань
витрати або тиску в мережі.
Виробництво Франція.

Опції на пульті
антимухи
піна
очищувач
холодна вода 130 бар
тепла вода

віск
осмос вода
стоп
картковий проект

Система управління
Власна програмна розробка, компанії Washservice, “Olympus” —
система управління організаціями, що дозволяє тонко
налаштувати роботу кожної мийки, переглядати статистичну
інформацію та адмініструвати користувачів.

Що ми пропонуємо?
За допомогою нашого ПЗ у наших клієнтів є змога управління та контролю

своє автомийки з будь якого куточка світу, з ноутбука, чи власного
смартфону.
“Olympus” від Washservice дозволяє:

•

переглядати актуальну статистику стосовно вибраної мийки (розхід хімії, стан
обладнання, розхід води, статистика надходжень коштів та прохідності авто)
• перегляд постійних клієнтів мийки, їх статистики, програма лояльності
• сторінка доступна власнику що дозволяє переглядати інформацію про події, що
відбулися на вибраній мийці
• дозволяє фільтрувати та переглядати події в подальшій транзакції, пов'язаній з
коштами
Більш детально дізнавайтесь у менеджера компанії.
+38 (067) 200 11 77 – відділ продажів
+380 (67) 200 11 78 – сервісний центр

info@washservice.pro

«Позаду той,
хто не дивиться вперед»
Юрій Винник (СЕО та Засновник)

washservice.pro
+38 (067) 200 11 77 – відділ продаж
+380 (67) 200 11 78 – сервісний центр
info@washservice.pro

