
Länsiväylältä löytää jatkossa autoilijan paratiisin – Neste K
Suomenoja uudistui
KESKO ALUETIEDOTE 21.2.2017 KLO 13:00 

Neste K Suomenojan liikenneaseman uudistusremontti on valmistunut Espoossa. Mittavassa remontissa asema meni uusiksi
lattiasta kattoon ja tuloksena on uuden sukupolven Neste K -liikenneasema. Liikenneasemalla aukeaa Subway-ravintola
keskiviikkona.

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 Suomenojan uudistukseen liittynyt remontti on nyt valmistunut kuuden viikon jälkeen.

– Suomenojan uudistusta voisi kutsua oikeastaan jytkyksi, sillä aivan kaikki meni uusiksi. Vanhat ja uudetkin asiakkaat kokevat
melkoisen yllätyksen, kun astuvat seuraavan kerran sisälle liikenneasemalle. Asema on todella freessi ja modernin näköinen, jonka
palvelut parantuivat entisestään, kertoo Neste K Suomenojan K-kauppias Jari Siltaniemi.

Palvelut autoilijoille säilyvät kattavina ja uudelta liikenneasemalta löytyy laaja valikoima autoilijoiden tuotteita. Myös autonpesu
uudistui ja jatkossa asiakkaita palvelee uusinta teknologiaa hyödyntävä QuickWash autonpesupalvelu uudella pesukoneella.

– Uudistimme konepesuhallin lattiasta kattoon ja nyt asemalta löytyy kaksi uutuuttaan hohtavaa itsepesuhallia. Toivotan kaikki
rohkeasti kokeilemaan Suomenojalle, kuinka vaivatonta auton itsehuolto voi olla, kun käytössä ovat modernit välineet, sanoo
Siltaniemi.

Parempaa ruokaa tiellä liikkujille

Liikenneaseman ravintola uudistettiin Koon kahvilaksi ja samalla aseman ruokatarjonta uudistui 2020-luvulle tarjoten herkullisia
uutuuksia. Suurimpana muutoksena ravintolan uudistuksen lisäksi on Subway-ravintolan avaaminen keskiviikkona 22.2.2017.
Remontin lisäksi myös henkilökunnan ruokaosaamista on syvennetty Food Camp Finlandin ravintolakoulutuksissa.

Aina tuoreen pannukahvin lisäksi Neste K Suomenoja tarjoilee tulevaisuudessa kahvin ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja.
Liikenneasema palvelee edelleen myös ruokakaupan palveluillaan, josta löytyy hyvä valikoima ruoanlaiton perusraaka-aineita.
Lisäksi myymälä tarjoaa hyvän valikoiman erilaisia paistopistetuotteita nopeaan nälkään.

Neste K Suomenoja sisustettiin viihtyisäksi oleskelumiljööksi, jonka lisäksi ruokailutilojen istumapaikkojen määrää asemalla
kasvatettiin. Saniteettitilat saivat uuden tyylikkään ilmeen, joka hakee vaikutteita suomalaisesta metsästä. WC-tilan taustalla
kuuluu linnunlaulua.

Kauppiaan lisäksi Neste K Suomenojalla työskentelee 15 työntekijää.

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 Jari Siltaniemi, p. 040 3122 725
Ketjujohtaja, Mikko Paukkonen, 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.



70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


