Persbericht
Truckwash Flowmar, vanaf 1998 een vertrouwde Truckwash in Amsterdam, komt de
klanten tegemoet door wasbeurten goedkoper aan te bieden. Als één van de eerste
commerciële Truckwashstraten van Nederland, heeft Truckwash Flowmar zich altijd
ingespannen een goed product neer te zetten tegen een juiste prijs. Dit heeft er toe
geleid dat Truckwash Flowmar nog steeds actief is in de Truckwash branche, terwijl
vele Truckwashes van het eerste uur zich de laatste jaren zelf de nek hebben om
gedraaid door voor een lagere prijs te wassen.
Truckwash Flowmar heeft zijn recht van bestaan ook te danken aan het vertrouwen van
zijn klanten. Vaak wordt dit vergeten. Ook tijdens een woelige periode in de
transportsector door de crisis zijn de klanten trouw blijven wassen. Wel was te merken
dat er behoorlijk bezuinigd moest worden. De cyclus van de wassingen werden wat
ruimer. De afgelopen periode zien we dat er weer frequenter gewassen wordt.
Om mee te denken met de transporteurs en in te spelen op de wensen van de huidige
markt wil Truckwash Flowmar als blijk van waardering naar zijn (potentiële) klanten een
tweetal extra mogelijkheden aanbieden om voor dezelfde kwaliteit goedkoper te kunnen
wassen.
Vanaf heden kunnen de transporteurs een digitaal abonnement aanschaffen. Op één
digitaal abonnement kunnen meerdere voertuigen van een klant van hetzelfde type, voor
een gereduceerde prijs wassen. Alles wordt bijgehouden in het systeem “Protruckwash”.
Na elke wassing gaat er een e-mail naar de wagenparkbeheerder uit.
Vanaf november 2015 is Truckwash Flowmar een contract aangegaan met de Shell.
Transporteurs met een Shellpas kunnen nu ook met deze pas wassen bij Truckwash
Flowmar. Facturatie geschied dan via Shell. Al met al is dit weer een stap naar een
mooie toekomst van samenwerken met een degelijke maatschappij. Voor informatie en
vragen over dit bericht kunt u te allentijde terecht bij Truckwash Flowmar Amsterdam
of per mail info@flowmar.nl.

