Myjnie

skuteczny

model biznesowy

zrealizowaliśmy ponad 1500 inwestycji

innowacyjna

w 20 krajach Europy i Azji

technologia

Kompleksowe wsparcie przed i po inwestycji

Własny dział rozwoju i badań

Nasi specjaliści będą Cię wspierać na każdym etapie
inwestycji. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały
proces, dzięki czemu zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.

360°

Dedykowany zespół specjalistów pracuje nad stałym rozwojem
naszych produktów oraz wprowadzaniu na rynek nowych
rozwiązań. Kompetencje budowane wewnątrz firmy pozwalają
nam na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.
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Oferujemy rozwiązania, które pozwolą Ci wyróżnić się na tle
konkurencji. Zwiększysz obroty dzięki nowoczesnym
systemom płatności, zyskasz stałych klientów przy użyciu
programu lojalnościowego.
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Dodatki ułatwiające pozyskanie klientów

90°

Myjnią BKF będziesz mógł zarządzać wprost ze swojego
komputera lub urządzenia mobilnego, z dowolnego
miejsca na świecie. Zaoszczędzisz czas, pieniądze, a także
będziesz miał stały nadzór nad finansami swojego biznesu.

Elastyczność technologiczna

°

Narzędzia do zdalnego zarządzania biznesem

Dostosowujemy myjnie do wymagań klienta oraz
zróżnicowanych potrzeb rynków. Nasze myjnie pracują
w różnych warunkach atmosferycznych: w Grecji,
na Syberii, a w Norwegii uruchomiliśmy pierwszą
w tym kraju myjnię bez płatności gotówką.
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Autorskie rozwiązania
W oparciu o ciągłą analizę potrzeb klientów dział
technologii dostarcza i rozwija dedykowane systemy,
dzięki którym nasze myjnie działają jeszcze bardziej
efektywnie.
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Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo istotna. Dostarczamy narzędzia
do sprawnego zarządzania myjnią, oferujemy usługi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne. Zapewniamy stałe dostawy
sprawdzonej chemii do myjni oraz wsparcie marketingowe.
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Obsługa posprzedażowa

Nowoczesna linia technologiczna
Dysponujemy nowoczesną linią produkcyjną, sterowaną
zaawansowanym systemem MRP. Każdy etap procesu produkcji
podlega starannej kontroli. Dzięki temu zapewniamy najwyższą
jakość naszych urządzeń oraz terminowość realizacji zamówień.
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Na co możesz liczyć
decydując się na współpracę z BKF?

Dobry biznes
z myjnią BKF

Doradztwo
handlowe
i technologiczne

System
zdalnego
zarządzania

Technologia
w służbie biznesu

Kompleksowe
wsparcie
serwisowe

Oferujemy naszym Klientom
niezawodny, nowoczesny produkt,
który zapewnia świadczenie usług
na najwyższym poziomie.

Dostarczamy naszym Klientom
skuteczny model biznesowy,
który umożliwia uzyskanie
szybkiego zwrotu z inwestycji.

Dostępność części
zamiennych

Stałe rabaty
na chemię

Wsparcie
marketingowe

Obsługa 360

Wygodne zarządzanie

inwestycja bezpieczna na każdym etapie

dzięki systemowi Carwash Manager

Wstępna ocena
inwestycji

Optymalny wybór
produktu

Budowa
myjni

Wsparcie
po sprzedaży

Wstępna ocena inwestycji

Budowa myjni

 Wsparcie w ocenie lokalizacji.

 Kompletna dokumentacja projektowa.

 Narzędzia do kalkulacji rentowności.

 Baza wzorów wniosków i dokumentów.

 Baza gruntów.

 Baza rekomendowanych podwykonawców.

Optymalny wybór produktu

Wsparcie po sprzedaży

 Darmowy konfigurator myjni.

 Usługi wspierające zarządzanie myjnią.

 Dedykowany opiekun klienta.

 Szeroka oferta gwarancyjna i pogwarancyjna.

 Największa na rynku oferta dodatków.

 Wsparcie marketingowe.

Zdalne
zarządzanie

Analiza
finansowa

Obsługa
klientów flotowych

Monitoring
parametrów

Carwash Manager to proste w obsłudze narzędzie,
do którego masz dostęp zarówno z przeglądarki
WWW, jak z dedykowanej aplikacji mobilnej.

Co zyskujesz dzięki Carwash Manager?

Carwash Manager ułatwia:
 Zarządzanie myjnią oraz siecią myjni.
 Zarządzanie finansami, kartami i kluczami
lojalnościowymi.
 Monitoring wszystkich istotnych parametrów
na myjni.
 Obsługę klientów flotowych.
 Zarządzanie dodatkowymi urządzeniami,
takimi jak np. rozmieniarka.
 Automatyzację raportów i alarmów.
 Konfigurowanie ustawień myjni.
 Działania marketingowe, konfigurowanie
promocji.

 Sprawną obsługę serwisową.
 Zdalny, ciągły podgląd sytuacji na myjni.
 Szacowanie wpływów na podstawie analizy

 Oszczędność czasu i pieniędzy (zarządzanie

z jednego miejsca, rzadsze wizyty na myjni).

obrotów.
 Możliwość identyfikowania trendów.

zobacz
Carwash
Manager
zainstaluj
i przetestuj

Sprawdzone
podzespoły

Innowacyjne
rozwiązania

Niezawodna myjnia

Myjnia dostosowana do potrzeb

dzięki unikatowym rozwiązaniom

największy wybór dodatków na rynku

Skuteczna
chemia do myjni

Ciągły rozwój
produktów

Sprawdzone podzespoły

Skuteczna chemia do myjni

Starannie dobrane komponenty od zaufanych,
wiodących producentów gwarantują długą
żywotność, wysoką niezawodność oraz
zapewniają optymalne parametry mycia.

Wieloletnie doświadczenie i ścisła współpraca
z czołowym producentem pozwoliła nam
opracować środki chemiczne, które skutecznie
myją, zapewniając zadowolenie użytkowników
myjni.

Innowacyjne rozwiązania

Ciągły rozwój produktów

Wdrażane przez nas innowacyjne rozwiązania
zwiększają żywotność i bezawaryjność techniki
myjącej oraz ułatwiają zarządzanie myjnią,
a uzyskiwane przez BKF opinie o innowacyjności
umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie
inwestycji z funduszy UE.

Regularne aktualizacje oprogramowania myjni
i podzespołów dają większe możliwości
w konkurencyjnej walce, zwiększają efektywność
urządzeń oraz generują oszczędności.

Różne formy
płatności

Optymalizacja
kosztów

Różne formy płatności
Zaoferuj możliwość płacenia kartą zbliżeniową
lub aplikacją mobilną. Buduj wśród swoich
klientów lojalność dzięki programowi BeLoyal.

Dodatkowe
zabezpieczenia

zaprojektuj i wyceń
swoją myjnię

Optymalizacja kosztów
Minimalizuj zużycie energii i gazu na myjni nawet
o 20% korzystając z takich rozwiązań jak kocioł
kondensacyjny czy system Smart Heating.
Dodatkowe zabezpieczenia
Zadbaj o to, by technika myjni nie uległa awarii
w przypadku braku wody, niskiego ciśnienia lub
zużycia się elementów eksploatacyjnych.
Pakiet zimowy
Zabezpiecz myjnię dzięki dedykowanym
systemom, umożliwiającym pracę nawet
w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Pakiet
zimowy

wejdź na
bkfmyjnie.pl/wycena

