
Olli-Pekka Haimila uuden K-Market Dixin kauppiaaksi Vantaalla
Olli-Pekka Haimila (34) aloittaa Vantaan Tikkurilassa kauppakeskus Dixiin avattavan uuden K-Market Dixin kauppiaana. Kauppa
avataan 27.4. Haimila toimii kauppiaana myös K-Market Tikkurissa.

KESKO ALUETIEDOTE 18.4.2017

Olli-Pekka Haimila aloitti kaupan työt 20 vuotta sitten kaupan pullohuoneesta. Sieltä tie on kulkenut kaupan eri tehtävien kautta Keskoon ja
kauppiaaksi. Kauppiasuransa Haimila aloitti vuonna 2011 K-Supermarket Forssassa, jossa hän toimi kauppiaana vuoteen 2014 asti. Viimeiset
pari vuotta Haimila työskenteli myymäläpäällikkönä kauppias Matti Himbergillä Jumbon K-Citymarketissa.

- Kauppiaana pyrin olemaan mahdollisimman paljon asiakkaiden parissa. Kaupoissani asiat tehdään niin, että asiakkaan kokemus on
mahdollisimman hyvä. Kauppiasurassa minua kiehtoo sen monimuotoisuus ja mahdollisuus vaikuttaa. On pysyttävä kehityksessä mukana,
kehitettävä omaa sekä henkilökunnan ammattitaitoa ja tehtävä työtä pitkäjänteisesti. Kaikki nämä motivoivat ja pitävät rattaat pyörimässä,
kertoo Oli-Pekka Haimila.

K-Market Dixin lisäksi Olli-Pekka Haimila on maaliskuusta lähtien toiminut myös parhaillaan remontissa olevan K-Market Tikkurin kauppiaana.
K-Market Tikkuri uudistuu ketjun uusimman konseptin mukaiseksi. Paistotuoreet leivät, makeat ja suolaiset irtotuotteet sekä mukaan ostettavat
ateriat saavat enemmän tilaa. Suosittu salaattibaari saa uutta ilmettä ja valikoimaa. Hedelmä- ja vihannesosasto sijaitsee jatkossa kaupan
etuosassa. Myös makeiset ja juomaosasto saavat kaivattua lisätilaa, ja niidenkin valikoimia pystytään laajentamaan.

K-Market Dixi avautuu torstaina 27.4. klo 10. Kauppa sijaitsee kauppakeskus Dixin uuden pääsisäänkäynnin vieressä. Kaupasta
junamatkustaja saa helpot eväät matkalle mukaan, ja häntä palvellaan nopeasti ja mutkattomasti. Kauppa palvelee maanantaista perjantaihin
klo 6-23, lauantaisin klo 8-23 ja sunnuntaisin klo 9-23. Kaupassa on Veikkauksen palvelut.

- Keskitymme henkilökuntani kanssa yhdessä rakentamaan parasta asiakaskokemusta. Meille asiakas on ykkönen, ja koko toimintamme
tähtää asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, sanoo Olli-Pekka Haimila.

K-Market Tikkuri ja K-Market Dixi työllistävät yhteensä noin 15 työntekijää.

Olli-Pekka Haimilan perheeseen kuuluu vaimo Anna, joka työskentelee omassa ammatissaan henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämisen
parissa ja osallistuu kauppojen arkeen mahdollisuuksien mukaan, sekä lapset Martta ja Antti, jotka saattavat näkyä myös kaupassa. Koko
perhe on varsin innostunut uudesta vaiheesta elämässä.

Lisätietoja: K-kauppias Olli-Pekka Haimila, puh. 040 542 0949.

Suomessa on tällä hetkellä noin 1200 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä tuo hyvän palvelun,
osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä,
henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.


