C

COMPANY PROFILE
I NDONESIA
FOXAUTO Indonesia mulai merintis bisnis ini sejak tahun 2005 dan
sebagai pebisnis yang berawal dari belajar sekedar hobi menjadi bisnis yang
berkembang dari Jakarta dan Bogor. Lebih dari 10 tahun dengan pengalaman
serta inovasi, Maka mulai awal tahun 2016 kami hadir bukan hanya
berorientasi sebagai Franchisor yang membantu menciptakan enterpreneur
namun lebih mengedepankan sebagai Mitra para calon investor yang memiliki
visi dan misi yang sama untuk membangun dan menjalankan bisnis dalam
jaringan FOXAUTO Indonesia yang saling menguntungkan.
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PERUSAHAAN
MEMILIKI

PERAWATAN

OTOMOTIVE

PROFESIONAL

KONSEP “MERAWAT BAGAI MOBIL SENDIRI”

YANG

DENGAN

PENGALAMAN DAN TERUS BERINOVASI.
PELAYANAN PROFESIONAL DENGAN BAHAN BERKUALITAS TINGGI
DAN PROSES PENGERJAAN YANG MEMILIKI STANDARISASI UNTUK
KEPUASAN

KONSUMEN

SERTA

PENGEMBANGAN JARINGAN

DENGAN PARA MITRA BISNIS.

MANFAAT BISNIS DENGAN SYSTEM FRANCHISE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BISNIS SUDAH TERBUKTI
MELEWATI MASA “COBA-COBA
KEGAGALAN BISNIS LEBIH KECIL
KEMUDAHAN DALAM MENJALANKAN OPERATIONAL USAHA
JANGKAUAN MARKET BERKESINAMBUNGAN
BISNIS SYSTEM BERJALAN OTOMATIS

PRODUK DAN LAYANAN
FOXAUTO mempunyai berbagai macam bentuk layanan perawatan
mobil, dan disesuaikan dengan type shop yang dikehendaki,. Berikut adalah
layanan yang kami tangani , antara lain :
1. SNOW CAR WASH
2. AUTO DETAILING / CAR CARE SPECIALIST
3. EXTERIOR
4. INTERIOR
5. MESIN / ENGGINE CARE
6. ANTIKARAT dan PAINT PROTECTION
7. SPOORING BALANCING
8. NITROGEN
9. ASSESSORIES
10. CAFETARIA
11. SERVICE STATION, DLL
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FOXAUTO Indonesia menawarkan konsep cuci & salon untuk mobil yang
berbeda dengan tempat perawatan mobil lainnya. Dengan menggunakan obatobatan dan bahan-bahan berkualitas, peralatan canggih, dan SDM yang terlatih
dan telah di training secara intensif di Training Center , di sini mobil anda
akan ditangani dengan profesional. Servis perawatan mobil di Shop FOXAUTO
PLATINUM

yang merupakan type shop bintang lima, meliputi: Cuci Snow,

Cuci Poles Snow, Auto Detailing ( Salon mobil ),Medical Treatment , Anti Karat,
Paint

Protection,

Paint

Revolution,Ganti

oli,Assesories,

Spooring

balancing,Nitrogen, Service station, Cafetaria,dll, serta dilayani dengan system
hydrolic dan Mesin Fox Spraymatic Carwash.

Type FOXAUTO GOLD pada dasarnya sama dengan servis perawatan
mobil di Shop FOXAUTO PLATINUM, namun tanpa Automatic carwash,
Layanan meliputi: Cuci Snow, Cuci Poles Snow, Auto Detailling ( Salon mobil),
Medical Treatment, Anti Karat, Paint Protection, Paint Revolution,Spooring
balancing, Nitrogen, Service station, Cafetaria, dll. Namun tetap dapat bekerja
sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai nama di
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Indonesia , menawarkan bisnis-bisnis tambahan untuk melengkapi servis yang
ada.

Kami memahami bahwa seiring dengan perkembangan dan sempitnya waktu
para executive muda, usahawan dan tentunya para pencinta otomotif maka
kami hadirkan shop type FOXAUTO MATIC. Pada dasarnya sama dengan
servis perawatan mobil di Shop FOXAUTO PLATINUM DAN FOXAUTO GOLD
meliputi: Cuci Snow, Cuci Poles Snow, namun dengan difokuskan kepada
mesin Fox spraymatic Carwash yang dapat menghemat waktu, sehingga
walaupun sesibuk apapun para konsumen dapat merawat mobil kesayangan.
Shop FOXAUTO MATIC selain memfokuskan pada carwash Automaticnya,
namun juga harus memiliki System Hidrolyc “H” Singgle post, ini bedanya
dengan cuci automatic lain, juga melayani Detailing

(Salon Mobil), dll,

dengan budget investasi dan juga luas lahan tentunya, dapat juga dengan
secara bertahap penambahan layanan sesuai dana investasi, kami akan bantu
tanpa dikenakan fee tambahan.
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FOXAUTO Indonesia memberi solusi pada investor yang ingin atau sudah
memiliki shop/outlet carwash, namun tidak memiliki management yang baik
dan terlatih,dan juga yang akan melengkapi dengan layanan detailing/salon
mobil, dengan bergabung memakai jaringan FOXAUTO Indonesia .
Maka dengan konsep ini maka para investor yang telah memiliki bisnis ini
dapat lebih

baik lagi

dalam hal management shop maupun

konsep

marketingnya, sehingga diharapkan omsetpun akan lebih baik lagi. Konsep ini
meliputi antara lain : Pembenahan /set up Shop, pembenahan SDM, Retraining
/

Training

ulang

sesuai

standarisasi

FOXAUTO,

Strategi

marketing,

penambahan Car Care / detailing salon, penambahan peralatan sesuai
kebutuhan dan investasi yang akan ditanamkan.
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Saat ini motor merupakan market terbesar di Indonesia. FoxAuto Indonesia
melebarkan bisnisnya dan ber-inovasi dengan meluncurkan

FOXMOTOR.

FOXMOTOR mengkhususkan servis cuci dan layanan istimewa bagi pecinta
otomotive khususnya motor di Indonesia yang sering kali bingung untuk
mempercayakan motor kesayangannya dicuci dan dirawat di tempat perawatan
motor umum yang biasanya kurang berpengalaman dan bertanggung jawab
atas kinerjanya. Adapun semua servis dapat melayani untuk setiap jenis motor
yang ada di pasaran, baik dengan hidrolyc system maupun Automatic.

1. FoxAuto Indonesia berani berinvest ditempat anda untuk type FoxAuto
Platinum, dengan menyediakan mesin Fox Spraymatic Carwash senilai
200 jutaan, yang mana nantinya akan menjadi milik investor. Kami
berani invest ditempat anda untuk meringankan beban investasi
Franchisee/investor dan juga kami yakinkan akan bisnis ini, serta
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komitmen kami dalam mengelola bisnis ini sebagai mitra secara
profesional.
2. FoxAuto Indonesia bukan hanya sebagai Franchisor, tetapi juga
merupakan partner selama 5 (lima) tahun masa kontrak atau dapat
diperpanjang, Kami jalankan bisnis ini dengan system Sharing 12% dari
omset shop dimana kami dapat mengelolai bisnis tambahan seperti
Café, Service station, spooring balancing, Assessories,baik dalam
penyediaan SDM yang handal sampai jalannya bisnis tersebut, namun
keuangan tetap menjadi kewewenangan franchisee/investor.
3. Franchisor membantu menyiapkan semua perlengkapan dan peralatan
cuci,salon,dll sesuai standart FOXAUTO Indonesia, meliputi antara lain:
Single-post (hidrolik),dan atau Fox Spraymatic Carwash, compressor,
mesin snow, high pressure, vacuum, mesin poles, kunci-kunci, dan
peralatan bisnis option lainnya, dengan dana franchisee/investor.
4. Membantu
pengadaan
dan
mempersiapkan
keterampilan
manpower/SDM untuk operasional Shop, dimana nantinya akan menjadi
aset Franchisee/investor.
5. Dengan dana investor, Franchisor membantu pengadaan seragam bagi
karyawan semua type shop FOXAUTO Indonesia,bahan-bahan salon
mobil untuk persediaan selama 2-3 bulan, yang dibudgetkan investor,
6. Segala macam barang percetakan seperti amplop, kertas kerja, dan
barang-barang lainnya yang menggunakan logo FOXAUTO Indonesia
sesuai budget investasi,
Hal lain-lain akan disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai SOP yang
berlaku.
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Our shop :

JL. BOULEVARD TMN PALEM RY BLK BJ, NO.3-4 JKT-BAR
JL. KEMBANGAN RAYA NO.7 PURI INDAH, JKT-BARAT
JL. KH. SOLEH ISKANDAR, CIMANGGU- BOGOR
CITRA 2, TAMAN SURYA, JAKARTA BARAT
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Opening Soon :
JL. PERJUANGAN NO. 7-8 CIREBON , JAWA BARAT

Jl. Kembangan Raya no.7 Puri Indah–Jakarta Telp (021) 58305522 - Telp/ Fax (021)58305533
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