
Car Wash - seu carro sempre limpo

Integrantes : Cássio Fernando Diefenbach, Igor Morais P. Silvestre, Jayme Standke Borba.



Problema!

Devido a correria do dia a dia, lavar o carro se tornou uma 
tarefa quase que impossível, devido a:

● Trabalho
● Estudos
● Academia
● Afazeres domésticos
● Família

Quase sempre estamos brigando com o relógio!!!



Idéia Principal

Pensando nisso criamos o CAR WASH, um aplicativo  
que fornecerá aos nossos clientes a facilidade de 
solicitar um lava-rápido de casa, sempre e em qualquer 
lugar que precisarem. 

Estamos conectando usuários a profissionais lavadores 
de carro sob demanda.



Dentro da plataforma, o cliente terá possibilidade de 
personalizar da maneira que ficar melhor para si mesmo, bem 
como:

● Dia e hora que será agendado a lavagem.
● Local, se será em um condomínio, casa e etc.
● Se a lavagem será feito a seco ou no método tradicional.

Além de poder escolher quem fará a limpeza do carro, pois 
o aplicativo contará com um sistema de avaliações tanto 
para clientes quanto para quem irá realizar o serviço.



Tanto o cliente quanto o profissional que realizará a limpeza terão 
avaliações, com possibilidade de gorjetas ao final do serviço, 
assim como vemos em aplicativos de comidas por exemplo.

Podendo assim classificar os melhores profissionais e clientes da 
plataforma.

O aplicativo também possibilitará de que o profissional escolha o 
valor do seu serviço, conforme o tamanho e modelo do veículo. 

Podendo assim o usuário aceitar ou não o serviço e preço  do 
profissional sugerido pelo aplicativo.



Proposta de Valor

Seu carro sempre limpo.

Basta solicitar um profissional pelo App, e ele irá até você: Fácil, rápido e 
seguro, seu carro limpo onde e quando você quiser. 

● Profissionais qualificados e avaliados.
● Sem fila de espera.
● Sem sair de casa
● Pagamento direto no aplicativo.
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