
EasyCarWash

Sådan øger du din  
vaskeforretning i fremtiden!

EasyCarWash 
Gør din bilvask digital
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Den digitale revolution forandrer verden. Alt bliver nemmere, hurtigere, 
mere digitalt.

Konkurrencen bliver hårdere, kundernes forventninger til komfort og ser-
vice bliver større. Er man ikke forberedt, taber man. EasyCarWash tænker 
i helt nye baner på din bilvaskeforretning og forhold til dine kunder. Med 
det nye digitale vaskekoncept bliver din vaskeforretning uafhængig af 
både vejr, årstid og ugedag. Samtidigt øger du din indtjening med 20% 
 eller mere.

EasyCarWash-princippet:
Med EasyCarWash appen kan dine kunder let bestille og betale deres bilvask: Enten via abonne-
mentsvask, hvor kunden kan vaske så tit de ønsker for en fast pris pr måned, eller via et digitalt 
 værdikort, hvor kortet tankes op digitalt, eller blot vælge en enkelt vask fra din vaskemenu.

EasyCarWash giver dig enestående fordele:
• Kunder med Vaskeabonnement bruger i gennemsnit dobbelt så mange penge på bilvasken  

som  almindelige kunder.
• Kunder med Vaskeabonnement vasker deres bil 3–4 gange oftere – det betyder også 3–4 gange 

mere kundekontakt og mulighed for salg af andre serviceydelser og produkter.
• EasyCarWash skaber loyale kunder og sikrer dermed din succes også fremover.

EasyCarWash – Et digitalt koncept 
der skaber mere omsætning, større 
indtjening, og som gør din bilvask 
mere uafhængig af vejret.

Udvid din vaskeforretning og forøg din indtjening uafhængigt af vejret med 
EasyCarWash.

Dine fordele som ejer Fordele for dine kunder
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EasyCarWash – 
Overblik over dine fordele.

Større omsætning, bedre indtjening
Kunder med vaskeabonnement bruger dobbelt så mange 
penge på bilvask som almindelige kunder.

Vaskeforretning uafhængigt af vejret 
Kunder giver dig konstant omsætning  uafhængigt af vejr, 
 årstid og klokkeslæt.

Højere vaskefrekvens
Kunder med vaskeabonnement vasker 3-4 gange oftere – 
det betyder også 3-4 gange mere kundekontakt og mulighed 
for salg af andre serviceydelser.

Mere komfort giver trofaste kunder 
EasyCarWash er den nemmeste vej til at få bilen vasket.  

 

Solid støtte inden for markedsføring
WashTec bidrager med effektive markedsførings-kampagner 
– som du nemt kan hente via EasyCarWash Admin.

Større kundebinding
Med EasyCarWash vinder du nemt nye kunder, og de faste 
kunder bindes endnu tættere til din lokalitet.

Klar afgrænsning til konkurrenterne
Du som anlæggets ejer står frem som innovativ og fuld af 
handlekraft – og du viser, hvordan bilvask foregår i dag.

Overblik over det hele
Med EasyCarWash Admin har du styr på alt i dit  
EasyCarWash Business.

EasyCarWash – 
sådan foregår bilvask i dag.

EasyCarWash gør det nemt for dig at optimere din vaskeforretning.  
Uden stor indsats eller investeringsomkostninger.

EasyCarWash-platformen 
består af

• EasyCarWash Admin
• Identifikationssystem
• Forbindelseskomponent
• Betalingsmodul
• EasyCarWash app

EasyCarWash appen –
den smarte forretningsmodel
Dine kunder kan downloade EasyCarWash ap-
pen gratis via Google Play Store og i Apple App 
Store.

Med appen kan kunder købe bilvask hos dig. 
Når kunderne vælger abonnementsvask, betaler 
de et fast månedligt beløb, og kan derefter vaske 
deres bil så ofte de ønsker. Med digitalt værdi-
kort tankes vaskekortet op digitalt med forudbe-
taling. Herudover er der mulighed for at vælge 
enkelt vask.

Alt sammen praktiske og innovative serviceydelser 
uden lang ventetid ved kassen.

EasyCarWash appen er således dit digitale 
 instrument til at opnå større afkast, nye kunder 
og øget kundeloyalitet.

Sådan fungerer det:

Kunden kører hen til vaskehallen.

Kunden kører ind i vaskehallen.

Drive-In option: Kunden kan blive siddende i bilen. Stiger 
han ud, starter han vasken helt normalt med startknappen.

Vaskeprogrammet starter.

Det med EasyCarWash appen på forhånd valgte 
 vaskeprogram startes.

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Kameraet indlæser nummerpladen.



6 7

Du kan få dækket alle væsentlige touchpoints  
med EasyCarWash markedsføringspakken! 
 Bannere, plakater beachflag samt scociale medier.Bannere

Videoer til hver kampagneFoldere

Bannere

Beachflag

EasyCarWash markedsføringspakken – sæt skub 
i din vaskeforretning med professionel hjælp.

WashTec hjælper dig med en stærk og omfattende 
markedsføringspakke til dit EasyCarWash-tilbud.

Vælg blandt syv forskellige reklamekampagner. 
Kampagnerne kan tilpasses individuelt til din virk-
somhed.

Med moderne og iøjnefaldende kampagner præ-
senteres EasyCarWash, så du kan skabe større 
loyalitet og skaffe nye kunder til din forretning. 
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EasyCarWash Admin –  
din portal til fremtidens bilvask.

Dashboard
• Se vigtige indikatorer (Key Performance  

Indikatorer) om vaskeforretningen 
med EasyCarWash, f.eks. det gen-
nemsnitlige antal vaske i dagens løb, 
antallet af kunder med Vaskeabonne-
ment og gennemsnitstallet af vask pr. 
kunde og meget mere.

 

EasyCarWash Admin er dit centrale cockpit. Via din webbrowser har du adgang  
til alle ydelser og services, og du kan meget nemt konfigurere og styre dine 
 individuelle EasyCarWash-tilbud.

Generelle indstillinger
• Tilpas appens design helt individuelt 

efter dine egne ønsker.
• Definer dine oplysninger og tilbud.
• Administrer og upload dine gældende 

forretningsbetingelser.
 

Produkter
• Opret tilbud på abonnementsvask, 

Digitale værdikort tilbud (tank tilgode-
havende op) samt enkeltvaske, som 
kunden kan vælge med EasyCarWash 
appen.

• Bestem selv mange detaljer for hvert 
enkelt tilbud, f.eks. vaskeprogram-
mets navn, prisen på den enkelte 
ydelse, hvornår tilbudet gælder osv..

 

Kunder
• Få en oversigt over alle bilvaskekun-

der med både navn og telefonnum-
mer sammen med listen over købte 
vaske.

Flådemanagement
• Opret kundegrupper, så du f.eks. kan 

lave specielle tilbud for en bestemt 
gruppe kunder, f.eks. et taxa-firma 
eller et VVS-firma.

Opdag bedrageri
• Hav altid overblikket over de af syste-

met konstaterede potentielle tilfælde 
af bedrageri fra kunder.

• Enten oplys kunden eller afslut direkte 
kundens medlemskab.

Flådeafregning & fakturering – 
bankoplysninger
• Angiv din bankkonto, som betalinger-

ne fra bilvaskekunder/flådekunder skal 
overføres til.

Flådeafregning & fakturering – 
 afregning & fakturering
• Udsted fakturaer over benyttede 

 services, som via Easy CarWash- 
platformen sendes ud per e-mail  
til vaskekunder/flådekunder.

Flådeafregning & fakturering – 
 fakturaskabelon
•  Lav din helt individuelle faktura og 

 indtast f.eks. oplysninger som kon-
taktdata, firmanavn og desuden top- 
og bundtekster, som skal vises på 
fakturaen.

Brugeradministration
• Hver bruger hos anlæggets ejer har 

adgang til EasyCarWash Admin- 
systemet (administratoradgang).

• Administratoren kan oprette nye bru-
gerkonti, f.eks. til medarbejdere, som 
skal definere indstillinger. Adgangen 
til systemets backend kan begrænses 
brugerspecifikt.

EasyCarWash markedsføringspakke
• Få gavn af omfattende hjælp med en 

professionel markedsføringspakke.
• Skræddersyet til forskellige målgrup-

per og tilbud.
• Nemt at bestille og nemt at tilpasse til 

individuelle behov.
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EasyCarWash appen – mere komfort  
til dine kunder, mere forretning til dig.

Med EasyCarWash appen bestiller og betaler din vaskekunde sin bilvask mobilt  
og direkte hos dig.

Du kan lynhurtigt give appen dit individuelle præg – med ditn logo og dit virksom-
heds fremtoning.

Sådan fungerer EasyCarWash-appen for dine kunder:

Vælg lokalitet Registrering / tilmelding
med kundedata

Vælg enkeltvask, 
 tilgodehavende eller 
 fastpris

Vælg vaskeprogram

Kunden kører til vaskehallen, kameraet indlæser nummerpladen, kunden kører ind 
i vaskeanlægget, og med EasyCarWash appen starter han det allerede på forhånd 
valgte vaskeprogram. Meget nemt!

... og så går det løs!

EasyCarWash – fordelene for dine kunder.

Frit valg mellem 
enkeltvaske og 

 Vaskeabonnement

Betalingsmulig-
heder i appen

Gratis app

Opsigelse mulig 
hver måned

Vaskeabonnement- 
kunder: Betaler én 
gang, vasker så 
ofte, som de vil

Den nemmeste og 
mest bekvemme måde 

at få bilen vasket

Drive-In



Aftal straks en dato:
WashTec A/S I Guldalderen 10 | DK-2640 Hedehusene 

Telefon +45 70 10 15 33 I Fax +45 70 10 15 36 | wt@washtec.dk
www.washtec.dk I www.washtec-chemicals.dk

EasyCarWash –  
oplev det selv i vores showroom.

Besøg os i vores showroom i Augsburg, og oplev selv de enestående fordele ved EasyCarWash.


