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A. De ce sa configurati o spalatorie self-service? 
 

 
 
Va putem oferii multe motive pentru a intra pe piata prin deschiderea unei 
spalatorii self-service, dar principalul este entuziasmul. Entuziasm pentru 
intreprindere, pentru a avea propria afacere, pentru obtinerea unei rentabilitati 
maxime si imbunatatirea acesteia in fiecare detaliu, deoarece in zilele noastre o 
spalatorie poate fi exact cum isi doreste clientul sa fie! 
 

 
Un alt motiv important este sanatatea buna a sectorului de spalatorie din 
Romania. Potrivit celor mai recente cifre din sector, in anii 2014-2019 sectorul a 
fost caracterizat de stabilitatea sa, spalatoriile self-service fiind principalii factori 
de crestere in cadrul acestuia. 
 

 
 
In aceasta perioada, atat numarul spalatoriilor, cat si cifra de afaceri totala din 
sector a crescut considerabil, evidentiind sanatatea buna a acestui tip de afaceri 
si cresterea cererii consumatorilor. 



 
Unele dintre cheile acestei cresteri si a succesului include locatia afacerilor, 
implicarea proprietarilor acestora, proiectarea unei strategii solide si alegerea 
unui furnizor bun, care sa va sprijine si sa va sfatuiasca in timpul procesului de 
promovare a spalatoriei self-service. 
 
In acest sens, Girbau respecta cele mai inalte standarde de calitate si incredere, 
fiind alegerea majoritatii antreprenorilor. 
 
 
Spalatoriile trebuie sa ofere clientilor lor solutii si sa le faca viata cat mai usoara 
posibil, dar trebuie sa fie, de asemenea, un loc pentru creativitate si inovatie, 
unde puteti adauga amprenta dvs. personala si puteti obtine numeroase 
avantaje, printre care urmatoarele: 
 
Profitabilitate inalta 
 
Aceasta rentabilitate/profitabilitate se reflecta in cifrele sectorului, care indica o 
crestere continua pentru intreprinderile de acest tip, partial determinate de 
caracteristici precum urmatoarele: 
 
O investitie initiala moderata, care va permite sa va continuati proiectul fara 
a fi nevoie sa solicitati imprumuturi foarte mari si, prin urmare, sa lucrati sub 
presiune financiara ridicata. 
 
Amortizarea rapida a investitiei. 
In general, o spalatorie self-service necesita intre 3 si 5 ani pentru a recupera 
investitia. 
 
Costuri de functionare reduse. 
Dupa cum puteti observa mai jos, costurile fixe si variabile nu sunt atat de mari 
si pot fi suportate si recuperate rapid si usor. 
 
Tehnologie. 
Inovatiile tehnologice nu doar ca permit cresterea si imbunatatirea serviciului 
oferit în spalatorie, dar va ajuta si sa reduceti timpul petrecut ca proprietar, 
deoarece puteti gestiona si controla tehnologia de acasa. 
 
 
Numar mic de ore necesare 
 
Numar mic de ore necesare, care va permit sa aveti si alte activitati sau sa 
conduceti si alte afaceri, precum si sa va bucurati de mai mult timp liber in loc sa 
va dedicati tot timpul afacerii dvs. 
 
 



Afacere simpla. 
Acesta este un factor cheie in explicarea necesitatii unui numar scazut de ore. La 
o spalatorie self-service, clientul este cel care face treaba, deoarece le oferiti 
automatizare completa, astfel incat sa nu aiba nevoie de ajutor sau asistenta 
umana. 
 
Adaptarea serviciului la utilizatorii dvs.: Puteti crea afacerea incat 
sa se potriveasca viziunii si publicului dvs.! 
 
Un alt factor cheie atunci cand decideti sa deschideti o spalatorie self-service 
este flexibilitatea pe care o ofera si modul in care se adaptează la nevoile 
utilizatorilor. 
 
Serviciul de baza presupune sa le permiteti clientilor sa-si spele si sa-si usuce 
lenjeria, economisindu-le timp si bani, dar, ca valoare adaugata, va puteti adapta 
publicului dvs. in mai multe moduri, oferind zone de recreere sau de odihna, 
servicii suplimentare, cum ar fi colectarea sau livrarea la domiciliu masinii self-
service in incinta, care vand atat alimente si bauturi, cat si produse de curatare. 
 
B. Etapele in configurarea unei spalatorii self-service 

 
 
Vrem sa va aratam beneficiile si satisfactia pe care le poate aduce deschiderea 
unei spalatorii self-service, si speram, de asemenea, ca dupa ce cititi acest 
continut, veti cunoaste care sunt elementele de baza si etapele pe care trebuie 
sa le parcurgeti pentru a atinge obiectivul final de a avea propria spalatorie. . 
 
Sa ne uitam etapa cu etapa: 
 
 



 
Sfaturi 
 
In primul rand si foarte important, obtinerea unui sfat potrivit inseamna 
obtinerea sfatului potrivit pentru a forma o viziune detaliata a tot ceea ce aveti 
nevoie pentru a intreprinde procesul. 
Pentru aceasta, este esential sa aveti pe cineva de incredere care sa va sprijine 
in orice moment, deoarece calea catre finalizarea proiectului si inceperea afacerii 
dvs. este una lunga. 
Ca punct de plecare, aveti nevoie de consiliere juridica pentru a cunoaste (daca 
nu stiti deja) cerintele impuse de autoritati pentru deschiderea si administrarea 
afacerii dvs. de spalatorie self-service. 
Dar dincolo de acest punct de plecare, in fiecare etapa de-a lungul drumului vor 
aparea indoieli si veti avea nevoie de sfaturi cu privire la: 
- Alegerea premiselor 
- Proiectarea planului 
- Cumpararea masinilor. 
- Efectuarea unui studiu al concurentei si al viabilitatii propriei afaceri 
- Domeniul marketingului 
 
Recomandarea noastra este ca furnizorul dvs. de masini sa va sprijine pe tot 
parcursul acestui proces si de aceea Girbau ofera optiunea acestui serviciu de 
consiliere pentru clientii nostri. 
 

 
 
Locatie 
 
Locatia este unul dintre principalii factori ai succesului unei spalatorii. Locatia 
inseamna mult mai mult decat a gasi spatii disponibile sau cu suficient spatiu 
pentru a instala tot ceea ce este necesar. Prin urmare, inainte de a decide unde 
sa va localizati afacerea, este cu adevarat important sa efectuati un studiu al 
pietei in care sunt evaluate urmatoarele puncte: 
 
- Densitatea traficului persoanelor si a vehiculelor: Idealul este ca spalatoria sa 

se afle intr-un loc in care trec in jur de 50 de persoane la fiecare 5 minute, in 
medie, inclusiv pietoni si masini. 

- Densitatea mare a populatiei: la fel ca in punctul de mai sus, aspectul de a 
amplasa spalatoria intr-un cartier cu o populatie mare este intotdeauna un 
punct in favoarea dvs. Cu toate acestea, ceea ce conteaza nu este doar o 
populatie numeroasa, ci si caracteristicile acesteia, precum categoria de 
varsta, statutul socio-economic si stilul de viata sunt cateva dintre variabilele 
care vor defini publicul tinta. 



- Parcare: acest lucru pare evident, dar este adesea ignorat si nu toti clientii 
pot veni pe jos din cauza problemelor cauzate de distanta sau greutatea 
lenjeriei, astfel incat sa aveti un spatiu in care este usor de parcat in 
apropiere este un punct important in favoarea afacerii dvs. 

- O zona sigura si curata: acest lucru este important pentru toate 
intreprinderile, iar spalatoriile self-service nu difera. Clientul trebuie sa se 
simta in siguranta lasandu-si lenjeria la spalat si sa poata merge in acelasi 
timp in alt loc, sau pur si simplu sa ramana in spalatorie fara a fi ingrijorat. 

- Trotuar larg: un alt factor cheie pe care il putem observa cu usurinta ca 
pietoni. Trotuarele largi au mai mult trafic si ridica profilul laturii vizuale: 
semne, viniluri, afise si asa mai departe. 

- Pozitie: in ceea ce priveste vizibilitatea afacerii, exista cateva puncte cheie. 
Reclamele dintr-un colt sunt intotdeauna mai vizibile, deoarece cetatenii le 
pot vedea din strazi diferite si din unghiuri diferite. 

- Accesibilitate: evitati scarile sau spatiile de la etaj, deoarece reprezinta 
bariere pentru clienti. 

 
Este adevarat ca aceste caracteristici se aplica in principal localurilor de pe 
strada. Cu toate acestea, alte locatii pot avea la fel de mult succes, cum ar fi, de 
exemplu, in centre comerciale, statii de benzinarie, campinguri, supermarketuri, 
hoteluri si asa mai departe. in fiecare caz, anumite puncte trebuie subliniate 
pentru a executa procesul cu succes. 
 
Premise 
 

 
 
In conformitate cu punctul de mai sus, la alegerea spatiilor trebuie sa luati in 
considerare toti acesti factori, impreuna cu altii care au legatura cu aspectul 
vizual, interiorul spatiului, inclusiv daca trebuie sa le cumparati sau doar sa le 
inchiriati. 
 
Dimensiunea spatiilor de acest gen tinde sa varieze de la 40 la 80 de metri 
patrati si acest lucru va fi esential atunci cand se va evalua pentru a putea 
cumpara sau inchiria. De exemplu, ati putea stabili o chirie aproximativa de 700 
EUR pentru 60m2 de suprafata sau 900 EUR pentru 80m2. 
Aceste sume vor varia in functie de zona, oras si numarul de clienti potentiali. 
 
In ceea ce priveste profitabilitatea, este cel mai indicat sa incheiati un contract 
de inchiriere pe termen lung (cel puțin 10 ani) sau sa cumparati efectiv localul. 
 



In afara de aceasta intrebare financiara, trebuie luate in considerare si alte 
aspecte, inclusiv: 
- Existenta unei instalatii pentru abur sau vapori. 
- Punerea in instalatii precum canalele de scurgere, electricitate, apa curenta si 

gaz. 
- Posibilitatea de a pune indicatoare/afise reclama pe strada. 
- Existenta peretului frontal din sticla/geam pentru a face interiorul vizibil de pe 

strada. 
- Premisele trebuie sa fie adaptate publicului tinta pe care doriti sa il atrageti. 
- Fiind bine amplasat si situat (de preferinta pe colt si cu trotuare largi de 

aproximativ trei metri si jumatate in latime) si usor accesibil. 
 
Analiza competitiei 
 
Atunci cand va aventurati intr-o noua afacere, entuziasmul si determinarea sunt 
esentiale, dar la fel sunt si constientizarea si cunoasterea competitiei pe care va 
trebui sa le infruntati. 
 
Modul de baza pentru a intelege concurenta este de a efectua analize 
comparative ale concurentilor existenti, si anume: ce servicii ofera, cum sunt 
sediile lor, ce valoare adaugata ofera, cum este marketingul lor, ce piata tinta 
vizeaza, unde sunt situate, care sunt preturile lor si cat de mari sunt localurile 
lor; acestea sunt cateva dintre punctele de retinut pentru a vedea ce 
functioneaza si ce nu, si cum dvs. puteti fi mai bun. 
 
In prezent, raportul mediu sau situatia ideala ar fi o spalatorie la 5.000 - 15.000 
de locuitori. In afara de aceasta cifra ideala care nu a fost atinsa inca, va trebui 
sa fiti siguri ca pozitia localului dvs. nu se afla intr-o zona deservita deja de o 
alta spalatorie; sau, daca exista o alta, incercati sa efectuati un bun studiu 
prealabil pentru a va asigura ca ceea ce oferiti dvs. va fi mult mai bun, calitativ si 
mai atractiv. 
 
Pe langa cele de mai sus, merita intotdeauna sa vizitati alte spalatorii self-service 
pentru a afla maniera in care functioneaza, ce utilaje folosesc, ce servicii ofera, 
unde sunt situate si chiar profilul majoritatii clientilor lor. 
 
Toate aceste situatii s-ar putea sa para foarte confuze si complicate, dar exista 
optiuni pentru a lucra cu specialisti din sector cu experienta suficienta în 
efectuarea analizelor concurentei. Este si cazul Girbau, unde in calitate de 
furnizor de echipamente pentru spalatorii putem oferi acest serviciu de 
comparare a competitiei, domeniu in care lucram si invatam de mult timp. 
 
In ce consta? In primul rand, alegeti o serie de concurenti pe care sa ii priviti si, 
prin urmare, sa ii analizati. Apoi, stabiliti o serie de variabile critice si le studiati 
individual pentru fiecare spalatorie concurenta, pentru a obtine o imagine de 
ansamblu comparativa asupra principalului concurent si, prin urmare, informatii 
nepretuite pentru afacerea dvs. 
 
 
 
 
 



Studiu de viabilitate 
 

 
 
Inainte de a intra in aceasta afacere, trebuie sa va asigurati ca exista apa sub 
dvs. si, pentru a face acest lucru, nu exista o modalitate mai buna de a efectua 
un studiu de viabilitate a afacerii. In cele patru puncte de mai sus, am prezentat 
deja cateva bune practici pentru a realiza viabilitatea, dar trebuie sa faceti un 
pas mai departe si sa vedeti care sunt optiunile din cifre. 
 
Stabilirea preturilor, numarul si tipul de masini ce trebuie achizitionate si 
numarul estimat de clienti formeaza baza acestei estimari. 
 
De asemenea, pentru a efectua acest studiu de viabilitate trebuie sa luati in 
considerare costurile ce vor fi suportate (atat fixe, cat si variabile), precum si 
veniturile asteptate in functie de numarul estimat de clienti, preturile stabilite si 
serviciile oferite. 
 
Costuri 
 
Investitie initiala: 
 
- Masini (aveti in vedere consumul mai mare sau mai mic in functie de modelul 

de masina de spalat sau uscator pe care il utilizati) 
- Statie de plata (opțional) 
- Alt echipament 
- Instalatii si amenajarea spatiilor 
- Mobilier, reclama, decor 
- Planuri si licente 
Costuri lunare variabile: 
 
- Unitatea de masura utilizata este costul ciclului, adica costul pe spalare si 

uscare. 
- Electricitate 
- Apa 
- Gaz (folosit pe unele masini) 
- Detergent 
Costuri lunare fixe: 



 
- Chiria  
- Curatare 
- Personal (optional) 
- Contributii de asigurari sociale independente 
- Publicitate (optional) 
- Electricitate (cu exceptia masinilor) 
- Asigurare 
- Sfaturi, administrare (optional) 
- Altele (de exemplu, wifi) 
- Intretinerea masinilor 
 
Venituri 
 

 
 
Veniturile ar trebui evaluate in functie de nivelul de afacere preconizat: prin 
estimarea cifrei de afaceri in functie de numarul de clienti, pretul pe ciclu si alte 
servicii oferite. 
 
La Girbau avem foarte multa experienta in efectuarea de studii de viabilitate 
pentru a va oferi informatii foarte valoroase, pentru a preconiza daca afacerea 
dvs. va fi profitabila. 
 
 
Dimensiune si plan de ansamblu 
 

 
 
Odata ce ati achizitionat/inchiriat sediul, urmeaza o decizie cheie: cum sa asezati 
corpurile de iluminat pentru a utiliza cat mai bine spatiul, dar si alte aspecte, 
cum ar fi crearea unei atmosfere placute si un sentiment de confort pentru 
clienti. 



Pentru a putea face acest lucru, planul este important, iar departamentul Girbau 
Sales Engineering va poate ajuta sa planificati acest lucru in cel mai bun mod 
posibil, pentru a evita problemele la executarea proiectului si, astfel, pentru a 
minimiza orice problema care ar putea impiedica instalarea corecta, incepeti 
punerea in functiune sau functionarea echipamentului pe care il achizitionati. 
 
Buget si alegerea masinilor 
 
Ati parcurs un drum lung si sunteti din ce in ce mai aproape de a fi antreprenor, 
avand propria afacere exact cum doriti si incepeti sa obtineti profit, dar inainte 
de toate acestea trebuie sa va alegeti masinile. Alegerea masinilor de spalat 
conteaza, la fel ca si celelalte aspecte, deoarece acestea vor avea un impact 
asupra timpului clientilor dvs., a numarului de cicluri pe care le puteti rula intr-un 
anumit timp, a consumului (de apa, gaz si electricitate) si, bineinteles, 
profitabilitate. 
 
Deci, ce tip de utilaje recomanda Girbau? Cea mai buna optiune este sa 
cumparati masini fara fixare rigida si cu viteza inalta de centrifugare, deoarece 
clientii vor fi multumiti de spalarea si uscarea rapida a lenjeriei, veti avea cicluri 
mai multe, prin urmare, mai mult profit pentru spalatoria dvs. 
La alegerea dvs., ar trebui sa luati in considerare caracteristici precum: 

 
 
Mașini de spălat cu sau fara fixare rigida. 
Principala diferenta dintre acestea este ca masinile cu fixare rigida nu au 
amortizoare interne, deci trebuie sa fie fixate la sol,  incat forta lor de extractie 
sa fie transmisa la podea, in loc sa fie absorbita de masina. 
 
Masinile fara montare rigida isi pot absorbi actiunea mecanica datorita 
amortizoarelor interne. Din acest motiv, masinile fara montare rigida pot fi 
instalate pe orice etaj, in timp ce masinile cu fixare rigida trebuie sa fie 
amplasate la parter si ancorate/fixate pe podea, deoarece la etajele superioare 
ar putea provoca deteriorarea constructiei cladirii. 
 



Capacitate in kg. 
Incarcatura maxima la care echipamentul dvs. poate face fata este o variabila de 
luat in considerare, deoarece va determina cat de multa lenjerie poate fi spalata 
si uscata intr-un ciclu. 
Daca capacitatea dvs. este prea mica, rentabilitatea si serviciile ar putea fi 
afectate. 
 
Consumul și conceptul ecologic. 
Consumul de apa (in primul rand) si electricitate sunt factori de baza pentru a 
alege intre o masina si o alta. Conceptul ecologic se refera la a face afaceri intr-
un mod care are grija de mediu, de exemplu prin utilizarea mai eficienta a apei 
sau a electricitatii sau evitarea utilizarii substantelor foarte poluante prin 
inlocuirea acestora cu alte substante mai ecologice, care protejeaza pielea 
clientului si mediul inconjurator. 
 
Programe (dezinfectare, spalare rapida etc.) 
Ambele masini ofera o gama de programe specifice si ofera clientilor optiunea de 
a alege si „proiecta” propriul lor program in functie de cerintele lor. 
 
Planul de utilitati si proiectarea la scara 

 
 
In functie de masinile pe care le cumparati, veti avea cerinte de instalare diferite, 
iar planurile de utilitati si dispunerea spatiilor pot varia considerabil. 
 
Din acest motiv, este foarte important sa proiectati spatiile in mod corect pentru 
a se potrivi masinilor pe care le cumparati si planului pe care doriti sa il aveti. 
Este important sa fiti sigur cu privire la modul in care asezati totul, deoarece 
daca veti fi nevoit sa efectuati lucrari de renovare sau de o noua instalare, 
aceasta lucrare va afecta planul mobilierului si al masinilor. Aceasta include 
lucrari de constructii, instalatii sanitare si electrice, etc. 
 
Departamentul de proiectare Girbau acorda o atentie speciala acestei etape 
datorita importantei sale si creeaza planuri ale instalatiilor pentru a utiliza cat 
mai bine spatiul. 



 
Instalatii 
 
Cand vine momentul instalarii masinilor, acest lucru denota faptul ca sunteti 
foarte aproape de a va face proiectul o realitate. Cel mai bun sfat este ca 
furnizorul dvs. sa va recomande un specialist sau specialisti in instalatii electrice, 
tamplarie, lucrari de constructii, amenajari interioare, instalatii sanitare etc. 
Girbau poate face acest lucru. 
 
Licente si premise 
 
Probabil ca nu asteptati cu nerabdare aceasta parte, deoarece este adesea o 
etapa care implica momente de ingrijorare si chiar - uneori - disperare, dar nu 
trebuie sa lasati acest lucru sa va diminueze entuziasmul si determinarea. Lumea 
licentelor si autorizatilor este destul de larga si ambigua, deoarece exista diferite 
tipuri la nivel local, regional si national. Prin urmare, acesta poate fi un proces 
indelungat, iar idealul este sa va bazati pe o consultanta de specialitate pentru a 
va asigura ca totul este in regula si sa nu intampine niciun fel de probleme sau 
amenzi. 
 
Unele dintre cerintele pe care le veti intalni sunt urmatoarele: 
- Planul permis de construire pentru cladiri. 
- Planul de prevenire a incendiilor. 
- Inregistrare pentru tarifele de afaceri locale si TVA. 
- Declaratia oficiala de incepere a activitatii. 
- Inregistrarea afacerii dvs. 
- Obtinerea unei licente de activitate comerciala. 
 
Lucrari de constructie 

 
 
Urmatoarea etapa este cea de a incepe sa transformati intr-o realitate toata 
munca si entuziasmul pe care l-ai pus pana acum in proiect. 
Este esential sa fiti sigur cu privire la planul la scara si distributie in aceasta 
etapa si, de asemenea, sa stiti ce sentiment doriti sa le transmiteti clientilor prin 
atmosfera pe care spalatoria dvs. o creaza. Cheia acestui lucru consta in detalii 
precum iluminatul, muzica ambientala si aspectul caracteristicilor din incinta. 
 
 
 
 



Alegerea denumirii, decorului si a imaginii corporative 
Imaginea afacerii dvs. (marca dvs.) este foarte importanta si trebuie sa 
comunice ceea ce dvs. doriti sa exprimati. Pentru a face acest lucru, trebuie sa 
aveti in vedere anumite aspecte de baza, cum ar fi decorarea interioara si 
exterioara, reclama si marca dvs. In sens de logo, tipografie, schema de culori 
etc. TOTUL comunica si totul se conecteaza cu potentialii clienti. 
 
Decor și design interior. 
Trebuie neaparat sa decideti ce fel de decor si stil doriti sa oferiti spalatoriei 
(premium, low cost, vintage, modern etc.). Trebuie sa retineti ca acest stil 
trebuie sa se potriveasca, printre altele, cu preturile, propunerea de valoare si 
publicitatea pe care o faceti. 
 
Stilul mărcii. 
Logo-ul/sigla, tipografia si schema de culori sunt aspecte pe care doriti ca 
publicul sa le aminteasca si sa le asocieze automat cu spalatoria dvs. Din acest 
motiv, daca spalatoria dvs. este conceputa intr-un stil vintage, sigla dvs. nu ar 
trebui sa fie prea moderna, deoarece aceasta ar distruge asocierea dintre sigla si 
premise. 
 
Semnalizare. 
Asa le oferiti clientilor informatiile de care au nevoie pentru a folosi spalatoria 
fara niciun fel de probleme sau dubii. 
 
Instructiuni de utilizare. 
Numerotarea masinilor de spalat si a uscatoarelor, greutatea maxima, preturile 
etc. 
 

 
 
Indicatoare pentru zona de spalare si zona de uscare. 
Specificati daca exista o zona speciala pentru lenjeria animalelor de 
companie sau lenjerie speciala pentru sport. 
Informatii despre metoda de plata. (statie de plata, card de credit/debit etc.) 
Reguli de utilizare a masinilor. 
Informatii suplimentare. 
 
Semnalizarea trebuie sa fie clara si simpla, astfel incat sa fie inteleasa corect. 
 
MARKETING SI PROMOVARE 
Marketingul dvs. trebuie sa contribuie la unificarea si mentinerea coerentei si 
coeziunii intre toate partile si actiunile intreprinse. Modul ideal este de a elabora 
un plan de marketing care sa stabileasca strategia care trebuie implementata 



pentru afacere si sa se asigure ca este coerenta cu imaginea de marca pe care 
doriti sa o realizati si cu publicul catre care se adreseaza. 
 
Strategia de marketing ar trebui sa stabileasca, de asemenea, punctele forte sau 
avantajele competitive care vor face ca spalatoria dvs. sa iasa in evidenta fata de 
altele care exista pe piata. In concordanta cu ceea ce dvs. aveti, iar competitia 
nu. In planul de marketing ar trebui sa stabiliti atat obiective cantitative, cat si 
calitative, bugetul alocat marketingului si propunerea de valoare pe care 
urmeaza sa o oferiti clientilor sa se faca remarcata (preturi, intervalul de 
functionare, atmosfera, servicii suplimentare, calitate etc.). 
 
Planul de marketing ar trebui sa se ocupe si de domeniul publicitatii, promovarii 
si vanzarilor, precum si de stabilirea actiunilor si evenimentelor in curs de 
desfasurare, pentru a contribui la consolidarea vizibilitatii afacerii si a numarului 
de clienti. 
 

 
 
Cateva dintre etapele pe care i-ati putea implementa: 
- Dezvoltarea unui site web. 
- Crearea de profiluri pe retelele sociale. 
- Un eveniment de deschidere creativ. 
- Publicitate in mass-media folosita de publicul dvs. (presa locala, publicitate 

segmentata pe retele etc.). 
- Fluturasi si fotografii prin posta. 
 
Cu ajutorul marketing-ului obtineti coerenta intre toate actiunile (de orice fel) pe 
care le intreprindeti, creand o imagine de marca si o pozitionare pe piata si in 
vederea publicului dvs. 
 
Toate acestea pot fi un proces palpitant, dar desi este complicat, poate fi foarte 
eficient sa folositi serviciile unei agentii de marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Punerea in functiune a masinilor 
 

 
 
Odata ce ati ajuns in acest punct, visul dvs. este aproape realizat si tot ce 
trebuie sa faceti acum este sa pregatiti totul! 
 
Cand vine vorba de instalarea si punerea in functiune a masinilor, furnizorul dvs. 
trebuie sa fie cel care se ocupa de instalarea acestora si de a le lasa gata de 
utilizare (asa cum face Girbau). 
 
Deschiderea spalatoriei 
 

 
 
Acum va aflati la linia de sosire si puteti deschide spalatoria cu totul gata, sa 
incepeti sa castigati bani si sa va realizati visul de a fi antreprenor. 
 
Dar ar trebui sa adaugati o nota creativa pentru a va promova deschiderea 
spalatoriei, de a atrage oamenii si de a incepe cu dreptul! 



 
 
C. Chei pentru configurarea unei spalatorii self-service 

de success 
Am vazut procesul de configurare a spalatoriei self-service etapa cu etapa, dar 
vom termina in plus cu o mica armonie rafinata. 
 

 
 
Factori cheie 
 Succesul unei spalatorii depinde de multi factori, ca orice afacere, dar unii dintre 
ei sunt de o importanta extraordinara pentru cresterea sanselor de succes. 
 
Obiectivul inalt si un profil ambitios (si fara prea multe griji) sunt aspecte care, 
alaturi de cele de mai jos, vor fi esentiale pentru obtinerea succesului dorit: 
 
Locatie 
A fi situata pe un trotuar larg, pe un colt, daca este posibil, cu ferestre mari care 
arata interiorul si intr-o zona cu densitate mare a populatiei si trafic (atat al 
persoanelor, cat si al vehiculelor) sunt cruciale, precum si parcarea la indemana. 
 
Strategie 
Nu puteti decide sa deschideti o spalatorie self-service fara un plan, o strategie 
pentru a stabili cum sa faceti lucrurile in mod coerent pentru a obtine  
profitabilitate. 
 
 
Implicare 
In cele din urma, dar nu mai putin important, este implicarea dvs. in afacere, 
entuziasmul, activitatea in ceea ce priveste propunerile si imbunatatirile, 
cunoasterea sectorului si publicul, si incercarea de a oferi avantaje in comparatie 
cu concurenta. Este afacerea dvs. – puneti-va pasiunea in ea !! 
 



 
Servicii cu valoare adaugata 
Propunerea de valoare a spalatoriei dvs. self-service trebuie sa se concentreze pe 
satisfactia clientilor dvs., a publicului tinta catre care se adreseaza. Prin urmare, 
serviciul cu valoare adaugata trebuie sa fie adecvat acestui tip de public. 
 
Serviciile cu valoare adaugata pot include multe opțiuni, unele mai frecvente si 
altele mai inovatoare. 
 
Masinile care vand servicii suplimentare in mod automat, ceea ce este cunoscut 
sub numele de Profit Plus Kit, prin care puteti oferi un timp suplimentar de 
spalare, centrifugare sau clatire, pot genera venituri semnificative, la fel ca si 
automatele pentru produse alimentare si pentru bauturi, precum si produse de 
curatare si ambalare prin vidare. 
 
De asemenea, puteti dedica o zona din spalatorie recreerii, pentru a face ca 
timpul de asteptare al clientilor sa treaca mai placut si chiar sa atraga clientii. O 
zona de biblioteca cu puncte de incarcare pentru telefoane mobile, wifi sau ziare 
si reviste sunt doar cateva exemple. 
 
De asemenea, puteti adauga la serviciile dvs. oferind o zona speciala sau 
programe pentru lenjeria animalelor de companie si/sau lenjerie sport, precum si 
prin angajarea unui personal pentru a include serviciul de calcare, ajustare si 
reparatii la setul dvs. de servicii. 
 
Livrarea sau ridicarea si livrarea la domiciliu sunt alte exemple ale gamei de 
servicii pentru a imbunatati experienta clientului si a satisface nevoile acestora; 
pe scurt, pentru a adauga valoare spalatoriei dvs. self-service. 
 
 
Cheile pentru configurarea unei spalatorii self-service de success 
Dupa cum ati observat, procesul de dezvoltare si deschidere a unei spalatorii 
self-service implica numeroase etape, toate foarte importante. De-a lungul 
drumului, va trebui sa lucrati si sa va inconjurati de consilierii potriviti pentru a 
va atinge obiectivul intr-o maniera satisfacatoare. 
 
Cu pasiune si entuziasm si bazandu-va pe expertii potriviti, succesul va fi mult 
mai realizabil. 
 
Aici, la Girbau, in calitate de lideri tehnologici si de piata, nu actionam doar ca 
furnizori de echipamente si masini de care aveti nevoie, ci avem o echipa de 
experti cu o vasta experienta pentru a va oferi sfaturi si sprijin pe tot parcursul 
procesului de deschidere a spalatoriei, construind o relatie de incredere durabila 
si evitand nevoia de a cauta consilieri diferiti tot timpul si cheltuiala pe care 
aceasta o implica. 
 



 


