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Neste K ja Restel ovat sopineet Burger King -ravintolaketjun sub-franchising toiminnasta Neste K -liikenneasemien yhteydessä.
Yhteistyön myötä Neste K liikenneasemat voivat tarjota monipuolisemmin ja laadukkaammin paikallisten asiakkaidensa toivomia
ravintolapalveluita.

Neste K ja hotelli- ja ravintolatoimija Restel ovat tehneet sopimuksen Burger King hampurilaisketjun sub-franchising toiminnasta. Yhteistyön
myötä Neste K liikenneasemien K-kauppiaat ottavat Burger King -ravintolakonseptin osaksi liikenneasemiensa ravintolatarjontaa.

Solmittu sopimus kattaa tässä vaiheessa viiden Burger King -ravintolan avauksen. Ravintolat tulevat eri puolella Suomea sijaitsevien Neste K -
liikenneasemien yhteyteen. Ensimmäinen Burger King avautuu Neste K Simolantielle Lappeenrantaan tämän kevään aikana.

– Neste K ja Burger King brändit tukevat toisiaan hyvin. Burger King on saavuttanut Suomessa lyhyessä ajassa vahvan ja laadukkaan brändin
aseman kuluttajien keskuudessa. Yhteistyön myötä Neste K -liikenneasemat pystyvät tarjoamaan yhä monipuolisemmin ja laadukkaammin
paikallisten asiakkaidensa toivomia palveluita, kertoo Neste K -liikenneasemien ketjujohtaja Mikko Paukkonen.

– Odotamme hedelmällistä yhteistyötä Neste K -liikenneasemien kanssa. Restelin omien Burger King -ravintoloiden ohelle haluamme vahvoja
sub-franchising toimijoita, joiden kanssa kasvamme yhdessä, kertoo Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

Burger King erottuu kilpailijoista hampurilaisten valmistamisessa: naudanlihapihvit grillataan avotulella ja burgerit valmistetaan asiakkaiden
toiveiden mukaisesti tilauksesta. Lisäksi tuoreet raaka-aineet takaavat laadukkaan maun.

Yhteistyötä laadukkaiden kumppanien kanssa 

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 -liikenneasemaketjun uudistuksessa keskitytään erityisesti asemien ruokatarjonnan monipuolistamiseen, ruoan korkeaan laatuun ja
tarjonnan räätälöintiin paikallista asiakaskysyntää vastaavaksi. Tavoitteena on tarjota Suomen laadukkainta liikenneasemaruokailua.

Neste K -asemien omat ravintolakonseptit on uudistettu. Koon keittiö ja Koon kahvila ruokakonseptien sisällön uudistamisesta on vastannut
keittiömestari Pekka Terävä ja Food Camp Finland. Uudet ruokatuotteet ovat saatavilla uudistetuilla Neste K -asemilla. Lisäksi uudistuvien
Neste K -asemien henkilökunnan ruokaosaamista kehitetään Terävän johdolla järjestettävissä ruokakoulutuksissa. Burger King yhteistyön
lisäksi Neste K -liikenneasemilta löytyy myös Subwayn ja Kotipizzan ravintoloita.

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:
Mikko Paukkonen, ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, p. 050 567 9761
Mikko Mollberg, ketjujohtaja Burger King, Restel Fast Food Oy, p. 040 485 4227

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.

Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju. Ketjuun kuuluu yli 14 000
ravintolaa noin 100 maassa eri puolilla maailmaa. Suurin osa (n. 97 %) BURGER KING® -ravintoloista on itsenäisesti
franchise-sopimuksilla toimivien yrittäjien pyörittämiä ravintoloita, joista monet ovat vuosikymmeniä toimineita perheyrityksiä.
BURGER KING® -ravintolat palvelevat n. 11 miljoonaa asiakasta päivittäin. Lisätietoja Facebookista ja osoitteesta
www.burgerking.fi.



Restel Oy on Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys. Konserniin kuuluu noin 240 ravintolaa ja 43 hotellia. Liikevaihto
vuonna 2015 oli 382,6 M€. Yritys työllistää Suomessa yli 5 000 hotelli- ja ravintola-alan ammattilaista. Restelin hotelleja ovat
kotimaiset Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, Hotelli Seurahuone Helsinki, kansainväliset Holiday Inn -hotellit, Crowne Plaza
Helsinki ja Hotel Indigo Helsinki-Boulevard. Ravintoloihin kuuluvat mm. Burger King®-, Rax Buffet-, HelmiSimpukka-,
Grillsson-, Huviretki-, Martina-, O’Learys-, Wanha Mestari-, Hemingway’s -ravintolat ja Tapahtumaravintolat.


