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Tampereen Hatanpään liikenneaseman remontti on valmis ja tuloksena on täysin uudistunut Neste K -liikenneasema. Asema sai
uusitun ravintolan, kahvilan ja uuden herkullisen tuotevalikoiman. Lisäksi aseman sisustus on uusittu täysin. Liikenneaseman
yrittäjänä toimii K-kauppias Sofia Siili-Malinen.

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti rakentaman
Neste K liikenneasemakonseptin alla. Jokaisen liikenneaseman uudistuksessa muutosta on ohjannut asiakkailta saatu palaute. Neste K
Hatanpäässä viimeiset remonttityöt saadaan päätökseen vuoden ensimmäisinä päivinä.

Asema sisustettiin viihtyisäksi oleskelumiljööksi ja se sai myös uudet tyylikkäät ja toimivammat saniteettitilat. Lisäksi ruokailutilojen
istumapaikkojen määrää asemalla kasvatettiin.

– Liikenneasemamme vahvuus on edelleen tinkimättömän hyvä asiakaspalvelu, mutta muutostöiden jälkeen koko aseman profiili raikastui.
Aseman suurista ikkunoista poistettiin teipit, jolloin aseman sisätilat ja valot näkyvät kauas. Saniteettitiloissa tehty remontti tekee aseman
houkuttelevammaksi nyt myös naisasiakkaille, kertoo Neste K Hatanpään kauppias Sofia Siili-Malinen.

Hatanpään Neste K -liikenneaseman kahvila ja ravintola uudistettiin Koon kahvilaksi ja Koon ravintolaksi, ja samalla Hatanpään ruokalista
uudistui 2020-luvulle tarjoten herkullisia uutuuksia. Lisäksi tarjolla on Hot Dog goes Koo -hodareita ja Kotipizzan Kotipala-palvelusta löytyvät
tutut ja laadukkaat pitsamaut.

Aina tuoreen pannukahvin lisäksi liikenneasema tarjoaa kahvin ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja. Neste K Hatanpää palvelee
edelleen myös ruokakaupan palveluillaan, josta löytyy hyvä valikoima ruoanlaiton perusraaka-aineita.

Autoilijan kotikatu on uudistunut pesukatu

Neste K Hatanpään autonpesu uudistui myös kauttaaltaan. Asiakkaita palvelee uusinta teknologiaa hyödyntävä Quick Wash autonpesukatu,
jossa auto liukuu automaattisesti pesukadun läpi. Lisäksi Hatanpää autonimurointipalvelu sai uudistuneen autoimurin.

– Uudet liiketoimintakonseptit ja raikas ilme puhalsivat aseman uudelleen eloon. Hiomme uusista toimintatavoista mahdolliset särmät pois ja
korostamme niitä palveluja, joilla asema saadaan näyttämään juuri meidän ja asiakkaidemme näköiseltä, sanoo Siili-Malinen.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja K-ryhmän 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.

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.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä
palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lisätietoja:
K-kauppias Sofia Siili-Malinen, p. 0400 601 613
Mikko Paukkonen, Ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, 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 K-ryhmän lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


