
Heikki Vuori Hyvinkäälle K-Market Paavolan kauppiaaksi

Heikki Vuori (47) aloittaa Hyvinkäällä K-Market Paavolan kauppiaana 22.5. K-Market Paavola on entinen Valintatalo Paavola. Vuori
on aiemmin toiminut K-Market Katajanokan kauppiaana 10 vuoden ajan. 

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 2.5.2017

Heikki Vuori on opetellut kaupan töitä jo peruskouluajoista lähtien. Hänelle on tuttua niin lihamiehen kuin tukkumyyjänkin työ. Vuori on toiminut
osastonhoitajana K-Citymarket-ketjussa sekä myymäläpäällikkönä K-Pikkolo-ketjussa, josta tie vei Katajanokan K-Marketin kauppiaaksi lähes
11 vuodeksi. Katajanokan talon saneerauksen myötä eteen tuli uudesta paikasta haaveilu. Vuori oli hetken joutilaana kotitöitä opetellen
kunnes hänelle järjestyi hieno mahdollisuus aloittaa kauppiaana Hyvinkään Paavolassa.

- Kauppiasurassa minua kiehtoo ihmisläheisyys, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja se, että jokainen päivä on erilainen, Heikki Vuori
sanoo.

K-Market Paavolassa uusi kauppias lupaa kehittää toimivaa lähikauppapalvelua ja tehdä kaupasta kivan käydä. Asiakaspalvelukokemuksen
miellyttävyyteen ja asioinnin helppouteen tullaan panostamaan.

- Hiomme tuotevalikoimaa asiakkaiden toiveiden pohjalta ja seuraamalla tarkasti, miten muutokset toimivat. Tervetuloa kertomaan toiveistanne
ja hymyillään kun kohdataan, Heikki Vuori kannustaa asiakkaita.

K-Market Paavola työllistää noin yhdeksän työntekijää.

Heikki Vuori on naimisissa ja perheessä on kolme lasta. Hän harrastaa lasten kanssa puuhastelua (esimerkiksi lautapelejä ja muita kivoja
juttuja), kävelyä, uintia, kännypelejä, älyjumppaa ja lukemista.

Siwat ja Valintatalot K-Marketeiksi ja K-kauppiaiden hallintaan

Siwat ja Valintatalot on muutettu K-Marketeiksi, ja tänä vuonna jopa 200 entistä Siwaa ja Valintataloa saa K-kauppiaan. Kaikki K-Marketeiksi
muutetut kaupat siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Heikki Vuori aloittaa K-Market Paavolan (os. Jussilankatu 5) kauppiaana 22. toukokuuta 2017. Laadukkaan ruokakaupan valikoiman lisäksi
kaupasta löytyy asiakkaiden toivomia lähipalveluita kuten Posti, Matkahuollon pakettipalvelu, Veikkauksen sekä RAY:n pelit ja Osta & Nosta -
käteisnostopalvelu.

Lisätietoja: K-kauppias Heikki Vuori, puh. 050 303 8037

K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on
lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden
mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat
palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi.


