
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΣΑΣ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΚΟΠΟΣ



Το appWash προσφέρει μέγιστη ευελιξία με δύο ελ-

κυστικές υπηρεσίες. Το appWash Pay αναλαμβάνει 

την τιμολόγηση όλων των πληρωμών του χώρου πλύ-

σης σας. Το appWash Relax προσφέρει μια απόλυτα 

ολοκληρωμένη υπηρεσία – από τον ανεφοδιασμό των 

συσκευών και την τεχνική συντήρηση έως και την εξ 

ολοκλήρου ανάθεση σε τρίτους χωρίς επιπλέον κό-

στος.

Και οι δύο επιλογές προσφέρουν αξιόπιστες και βιώ-

σιμες λύσεις, ώστε εσείς και οι χρήστες να απολαμ-

βάνετε απλές, ευέλικτες και ψηφιακές λειτουργίες 

πλύσης – μέσω της εφαρμογής appWash για τους 

χρήστες και μιας εξατομικευμένης διαδικτυακής πύλης 

για εσάς. Θα είμαστε δίπλα σας ως συνεργάτης για τη 

συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, προ-

σφέροντας μια φιλική και αξιόπιστη για τον χρήστη 

υπηρεσία.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΠΗΓΗ
Επαναστατική τεχνολογία για τον χώρο πλύσης σας

Το appWash, μια καινοτόμος υπηρεσία της Miele Operations & Payment Solutions GmbH, 
συνδέει τον χώρο πλύσης σας σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Είτε ο χώρος πλύσης σας 
βρίσκεται σε πολυκατοικία, φοιτητική εστία ή αλλού, το appWash διασφαλίζει τη βέλτιστη 
λειτουργία του. Έτσι απολαμβάνετε μέγιστη διαφάνεια με ελάχιστο κόπο.

Το appWash βελτιστοποιεί 
κάθε λειτουργία του χώρου 
πλύσης σας.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

SERVICE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ – 
 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Με το appWash, μπορείτε να ψηφιοποιήσετε τον χώρο πλύσης σας σε όλα τα 

επίπεδα, μειώνοντας αποτελεσματικά το κόστος της καθημερινής λειτουργίας. 

Οι χρήστες του χώρου πλύσης εγγράφονται μέσω της εφαρμογής appWash. Με 

αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να δίνετε κέρματα για τις πλύσεις ή να διαχει-

ρίζεστε τις καρτέλες πελατών. Με την εύκολη πληρωμή χωρίς μετρητά, έχετε 

πρόσβαση σε ψηφιακά τιμολόγια τα οποία μπορείτε να καταχωρείτε απευθείας 

στο λογιστικό σας σύστημα, μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα προσωπικού. 

Επίσης, δεν υπάρχει πια ανάγκη συντήρησης του συστήματος κερματοδέκτη και 

προβλήματα, όπως οι κλοπές και οι βανδαλισμοί, ανήκουν στο παρελθόν. Ως 

χειριστής, έχετε πρόσβαση στην επισκόπηση του ψηφιοποιημένου χώρου πλύσης 

σας ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε. Το appWash καταγράφει κάθε ενέρ-

γεια και διαδικασία πληρωμής για λεπτομερή ανάλυση και παρακολούθηση.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ:

∙  Διαφάνεια στις πληρωμές και σε κάθε 

κύκλο πλύσης/στεγνώματος

∙  Εύκολη τιμολόγηση χωρίς μετρητά 

μέσω του appWash

∙  Μικρότερο κόστος προσωπικού

∙  Βελτιστοποιημένες διαδικασίες 

λειτουργίας μέσω αναλύσεων και 

τεκμηρίωσης

∙  Πιο ικανοποιημένοι πελάτες χάρη στις 

πιο ευέλικτες και απλές επιλογές



Εύχρηστο, πρακτικό και απλό

Το appWash θέτει νέες προδιαγραφές λειτουργίας και διαθεσιμότητας. Οι 

χρήστες σας μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή στο 

smartphone τους και να έχουν πρόσβαση στον χώρο πλύσης, όπου και αν 

βρίσκονται. 

Απολαμβάνουν ένα απλό περιβάλλον εργασίας χρήστη, το οποίο 

παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων συσκευών ανά πάσα 

στιγμή, επιτρέπει τις απλές κρατήσεις και πληρωμές και στέλνει χρήσιμες 

ειδοποιήσεις απευθείας στο smartphone σας. 

Το appWash διευκολύνει τους χρήστες στις καθημερινές πλύσεις, 

μειώνοντας τον χρόνο παραμονής σ τον χώρο πλύσης και 

ενισχύοντας τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών στην 

υπηρεσία που παρέχεται μέσω της εφαρμογής.

Διατίθεται δωρεάν  
για iOS και Android, 

εύκολη χρήση: εφαρμο-
γή appWash.

ΑΙΣΘΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΥ 
ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΟΦΕΛΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

∙ Η διαθεσιμότητα των συσκευών  
είναι ορατή ανά πάσα στιγμή

∙ Ευέλικτες κρατήσεις  
συσκευών μέσω smartphone

∙ Πληρωμές χωρίς μετρητά μέσω της εφαρμογής  
με απόλυτο έλεγχο κόστους

∙ Ειδοποίηση στη λήξη  
του κύκλου πλύσης
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Έχετε ήδη χώρο πλύσης στην πολυκατοικία ή τη φοιτητική εστία σας ή επιθυμείτε 
να αποκτήσετε έναν καινούργιο; Κανένα πρόβλημα: μπορούμε να εξοπλίσουμε με 
ευκολία τις υπάρχουσες ή νέες συσκευές με το σύστημα appWash-Pay. 

1 | Ο χώρος πλύσης σας γίνεται διαδικτυακός, καθώς συνδέουμε γρήγορα και εύκολα τα πλυντήρια 

ρούχων και τα στεγνωτήρια μέσω της εφαρμογής appWash και δημιουργούμε μια εξατομικευμένη 

πύλη χειριστή. 

2 | Όταν ο χώρος πλύσης σας ψηφιοποιηθεί και συνδεθεί στο διαδίκτυο, οι πελάτες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αμέσως την υπηρεσία σας από κινητή συσκευή χωρίς μετρητά. Συνεργαζόμαστε με  

σύγχρονους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, όπως η Paypal, προσφέροντας στους πελάτες σας τη 

δυνατότητα εύκολης πληρωμής μέσω smartphone. 

3 | Σας στέλνουμε την κίνηση λογαριασμού στο τέλος κάθε μήνα. Σας μεταφέρουμε τα μηνιαία 

έσοδα, παρέχοντας λεπτομερή καταγραφή των εξόδων σας.

APPWASH PAY

Έννοια υπηρεσίας 01
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
1.   Αναβάθμιση ή εξοπλισμός όλων των συσκευών

για ψηφιακή συμβατότητα με το appWash

2. Εξατομικευμένη εφαρμογή για τους χρήστες

3. Εξατομικευμένη διαδικτυακή πύλη για τις εργασίες σας

4. Ενσωμάτωση σύγχρονων παρόχων υπηρεσιών πληρωμής

5. Μηνιαία τιμολόγηση για τον χώρο πλύσης σας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

∙ Δυνατότητα εγκατάστασης επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων ή ήδη υπάρχουσα 
εγκατάσταση επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

∙ Ένας πίνακας σύνδεσης appWash, για έως και έξι πλυντήρια ή στεγνωτήρια

∙  Σήμα κινητής τηλεφωνίας στον χώρο πλύσης ή σε διπλανά δωμάτια

∙ Σύνδεση Internet μέσω WiFi ή GSM για τους χρήστες

ΕΜΕΙΣ

ΕΣΕΙΣ

Τιμολόγηση με 
απόλυτη ασφάλεια 



Με το appWash Relax, μπορείτε να αφοσιωθείτε απόλυτα στην κύρια 
επαγγελματική σας δραστηριότητα: το appWash αναλαμβάνει την πλήρη 
ευθύνη του χώρου πλύσης σας και διαχειρίζεται τη λειτουργία του. 

1 | Τοποθετούμε χωρίς χρέωση τα επαγγελματικά πλυντήριά μας, καθώς και το σύστημα 

appWash, και διασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων με την 

ολοκληρωμένη υπηρεσία μας. 

2 | Το appWash αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των τιμών και την απευθείας τιμολόγηση 

των χρηστών. Τα πλεονεκτήματα του appWash Pay συμπεριλαμβάνονται στο 

appWash Relax.

3 | Δεν φέρετε καμία ευθύνη κατά τη λειτουργία. Είμαστε το κεντρικό σημείο επαφής και 

ενεργούμε ως εκπρόσωπός σας για όλες τις διαδικασίες στον χώρο πλύσης σας. 

APPWASH RELAX

Έννοια υπηρεσίας 02
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Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
1.   Εγκατάσταση του χώρου πλύσης σας 

χωρίς καμία χρέωση

2.   Ψηφιακός εξοπλισμός όλων των συσκευών για 
συμβατότητα με το appWash

3. Χειρισμός και ευθύνη λειτουργίας του appWash

4.   Τακτική τεχνική συντήρηση και επισκευή 
χωρίς επιπλέον κόστος

5.  Όλα τα οφέλη και οι υπηρεσίες του appWash Pay

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

∙ Δυνατότητα εγκατάστασης επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

∙ Σήμα κινητής τηλεφωνίας στον χώρο πλύσης ή σε διπλανά δωμάτια

∙ Μόνιμη σύνδεση Internet μέσω WiFi ή GSM για τους χρήστες

ΕΜΕΙΣ

ΕΣΕΙΣ

Πλήρες πακέτο 
υπηρεσιών 

από την αρχή έως 
το τέλος 



Από έναν παραδοσιακό κατασκευαστή συσκευών σε 
έναν σύγχρονο συνεργάτη λύσεων συστήματος: στο 
εργαστήριο καινοτομίας της, η Miele εντοπίζει τις 
ψηφιακές τάσεις, ώστε να διευκολύνει τις επαγγελ-
ματικές διαδικασίες των πελατών της και να διευρύ-
νει το προϊόν και το εύρος υπηρεσιών της. 

Με το appWash, δημιουργήσαμε μια ψηφιακή 
υπηρεσία του μέλλοντος, η οποία αναπτύσσει και 
παρέχει υπερσύγχρονη τεχνολογία χώρου πλύσης σε 
όλον τον κόσμο. Σε συνδυασμό με τα προϊόντα της 
Miele Professional, προσφέρουμε καινοτομία και 
ποιότητα από μία μόνο πηγή.

Το appWash, μια επίσημη υπηρεσία της Miele 
Operations & Payment Solutions GmbH, παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις, προσανατολισμένες στο 
μέλλον, για τον χώρο πλύσης σας.

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Η αρχή έγινε το 2019, από τους δύο διευθυντές 
συμβούλους, Frederik Wiedei και Martin Hünten, με 
βάση την ιδέα του εργαστηρίου ψηφιακής καινοτο-
μίας της Miele να συνδυάσει τις παραδοσιακές αξί-
ες της εταιρείας με λύσεις της ψηφιακής εποχής.



www.appwash.com | info@appwash.com


