
Uudet Neste K -liikenneasemat avautuvat Sörnäisissä ja
Hermannissa
Helsingin Sörnäisiin ja Hermanniin avataan uudistuneet Neste K -liikenneasemat. Ensimmäisenä aukeaa uudistunut Neste K
Sörnäinen, jonka avajaisia vietetään torstaina 18.8. lähtien. Neste K Hermanni avautuu uudistuneena myöhemmin syyskuussa.
Liikenneasemien yrittäjänä jatkaa asiakkaille tuttu K-kauppias Sari Kullberg.
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Kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuivat täysin ja palvelevat asiakkaitaan Keskon ja Nesteen yhteisesti rakentaman Neste K -
liikenneasemakonseptin alla. Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan
otettavaksi. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa
sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

Sörnäisten liikenneasemalla vietetään avajaisia 18.8. lähtien. Jatkossa aseman yhteyteen avautuu myös Subway, joka tarjoilee asiakkaille
tuttuja herkullisia patonkeja. Myöhemmin syyskuussa avautuvassa Neste K Hermannissa kahvilan valikoimiin saapuu Kotipizzan Pala -palvelu,
jossa tutut ja laadukkaat pitsat saa kätevinä annospaloina vaikka mukaan otettaviksi. Aina tuoreen pannukahvin lisäksi molemmilla
liikenneasemilla on kahvin ystäville tarjolla myös uusia Nespresson erikoiskahveja.

– Uudistuksessa molempien asemien kahvilat saivat lisää asiakaspaikkoja ja lisäsimme kahvilan tuotevalikoimaa. Asiakkaamme myös ostavat
meiltä runsaasti ruokatarvikkeita, niinpä liikenneasemien valikoimat pysyivät edelleen monipuolisina, kertoo kauppias Sari Kullberg.

– Neste K Sörnäisiin avautuva Subway palvelee liikenneasemalla pysähtyjien lisäksi myös lähialueen asukkaita. Uskon uuden pikaruokapaikan
saavuttavan suuren suosion, sillä alueen välittömässä läheisyydessä ei ole juuri muita vastaavia pikaruokapaikkoja, joihin on matkan varrelta
helppo saapua, kertoo Kullberg.

Uusia palveluja asiakkaille

Hermannin ja Sörnäisten uudistetut Neste K -liikenneasemat on rakennettu asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Tuloksena syntyi viihtyisä
miljöö, uudistetut tyylikkäät saniteettitilat sekä laadukkaat palvelut autoilijoille. Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkailleen siistit ja modernit
mittarikentät polttoaineiden tankkaukseen sekä laadukkaita lisäpalveluja.

Lisäpalveluja liikenneasemilta löytyvät Osta ja nosta -käteisnostopalvelu ja uusinta teknologiaa hyödyntävä QuickWash -autonpesupalvelu.
Lisäksi Sörnäisissä tarjolla on myös auton itsepalvelupesun mahdollisuus.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa – haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä
palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lisätietoja:
K-kauppias Sari Kullberg, p. 0400 615 557
Mikko Paukkonen, Projektijohtaja, Neste K -liikenneasemakonsepti, Kesko Oyj, p. 050 567 9761

Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa
muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


