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Ensimmäistä uudisrakenteista Neste K -liikenneasemaa rakennetaan parhaillaan Maskuun valtatie 8 Humikkalan liittymään,
Rivieran yritysalueen viereen. Aseman yhteyteen nousee Maskun ensimmäinen Burger King -hampurilaisravintola, jonka
toiminnasta vastaa liikenneasemalle aikanaan saapuva K-kauppiasyrittäjä.

Maskuun avautuva Burger King on toinen Neste K -liikenneaseman yhteyteen tuleva Burger King -ravintola. Ravintola on ensimmäinen Burger
King Maskussa ja se avautuu loppuvuodesta. Ensimmäinen Neste K -liikenneaseman yhteydessä toimiva Burger King avautuu Neste K
Simolantielle Lappeenrantaan kesäkuussa. 

– Burger King -yhteistyön myötä Neste K -liikenneasemat pystyvät tarjoamaan yhä monipuolisemmin ja laadukkaammin paikallisten
asiakkaidensa toivomia palveluita. Neste K -ketjun ydinidea on tarjota vaivattomasti monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä
nautittavaksi tai mukaan otettavaksi, kertoo Neste K -liikenneasemien ketjujohtaja Mikko Paukkonen.

Maskun Burger King ja asema avautuvat ennen joulua

Maskun Neste K -liikenneasemasta tulee noin 1200 neliön kokoinen. Liikenneaseman rakentaminen käynnistyi maaliskuussa ja se valmistuu
jouluksi 2017. Samalla avautuu myös Burger King. Ennen liikenneaseman valmistumista aloitetaan polttoainejakelu liikepaikalla jo kesällä
2017.

Hankkeen urakoitsijana toimii NCC. Neste K -liikenneasemien konseptissa Neste hoitaa polttoaineen jakelun ja K-ryhmä muut aseman palvelut.

Neste K -asemilla toimii myös ketjun omat uudistuneet ravintolakonseptit. 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
Sam Holmberg, johtaja, Öljyn vähittäismyynti Suomi, p. 010 4584 078

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.


