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Tampereen Kekkosentien Neste K -liikenneaseman kauppiaana aloitti pääsiäisenä Elina Nyman. Neste K -kauppiaana toimiminen
on Nymanille jo entuudestaan tuttua, sillä Kekkosentielle hän siirtyy Espoon Otaniemen Neste K -asemalta.

– Muutto Espoosta Tampereelle tapahtuu iloisin mielin, sillä uudella asemalla saa uuden asiakaskunnan myötä toteuttaa jälleen uusia
kehityshankkeita. Esimerkiksi laadukkaan pikaruokakulttuurin kehittäminen Tampereella innostaisi. Asema sijaitsee vilkkaan läpikulkuliikenteen
solmukohdassa, ja haluan uuden asemani painottavan eritoten asioinnin vaivattomuutta ja nopeasti nautittavan ruoan laatua, kertoo tuore
Kekkosentien kauppias Elina Nyman.

Nymanilla on pitkä kokemus liikenneasemilta kauppiaana ja esimiehenä. Huoltamoala tuli tutuksi jo lapsuudessa, sillä hänen isänsä toimi
huoltamoyrittäjänä. Isänsä jäljissä Nyman toimi yhdessä miehensä kanssa Shell-kauppiaana kymmenen vuoden ajan. Parhaimmillaan
Nymanilla oli kolmekin liikepaikkaa yhtä aikaa. Vuonna 2003 Nyman siirtyi K-ryhmän Pikoilille, jonka jälkeen hän työskenteli
pääkaupunkiseudun Neste-asemilla esimiehenä. Vuodesta 2008 lähtien Nyman on toiminut K-kauppiaana Espoon Neste K Otaniemessä.

Kekkosentien remontti alkaa myöhemmin

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti
rakentaman Neste K liikenneasemakonseptin alla. Neste K Kekkosentien remonttia suunnitellaan vasta loppuvuodesta.

– Nyt on aikaa tarkkailla alueen asiakaskuntaa ja valmistautua aseman uudistukseen hyvin, jotta uudistus tuo juuri niitä uusia
palveluja, joita asiakaskuntakin toivoo, sanoo Nyman.

Neste K Kekkosentiellä palvelee 5-8 työntekijää ajankohdasta riippuen. Työntekijöiden viihtyvyys ja ammattitaito on uudelle
kauppiaalle tärkeää.

– Hyvä työilmapiiri, työntekijöiden tyytyväisyys ja sitä kautta iloisuus ovat todella tärkeitä minulle. Nämä ominaisuudet ovat olleet
asemieni kilpailuvaltteja aina. Hyvän työilmapiirin kautta myös asiakkaat viihtyvät, sanoo Nyman.

Asemalla kehitetään tulevassa uudistuksessa myös autoille tarkoitettuja palveluita. Jo nyt käytössä on esimerkiksi morderni Quick
Wash -pesupalvelu. 

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja Keskon 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 Keskon lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä
palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lisätietoja:
K-kauppias Elina Nyman, p. 050 552 9474
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 Keskon lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


