
Helena Ikonen kolmen K-Marketin kauppiaaksi Jyväskylässä

Helena Ikonen (50) aloittaa kauppiasuransa 22.5. K-Market Tapionkadulla Jyväskylässä. Myöhemmin tänä vuonna hänelle
siirtyvät myös K-Market Kypärämäki ja K-Market Mäyrämäki. Kaupat ovat entisiä Siwoja.

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 8.5.2017

Helena Ikonen on työskennellyt myymäläpäällikkönä Suomen Lähikaupan kaupoissa useita vuosia. Ajatus omasta kaupasta oli kytenyt Helenan
mielessä jo pitkään, ja sen toteutuminen mahdollistui Keskon ja Suomen Lähikaupan yrityskaupan myötä.

- Kauppiasurassa kiehtoo se, että voin kehittää yhdessä henkilökunnan kanssa kaupan, jossa asiakkaat ja henkilökunta viihtyvät, sanoo
Helena Ikonen.

Kaupoissaan Helena Ikonen haluaa korostaa ystävällistä ja avuliasta asiakaspalvelua sekä tehdä valikoimasta mahdollisimman hyvin alueen
asukkaiden toiveita vastaavan.

- Tuoreus, siisteys ja kotoinen tunnelma saavat aikaan sen, että kaupoissa on kiva käydä, sanoo Helena Ikonen.

- Näin kauppiasuran kynnyksellä haluan toivottaa nykyiset ja uudet asiakkaat tervetulleeksi hyvän tuulen K-Marketiin, uusi kauppias lisää.

K-Market Tapionkatu työllistää kauppiaan lisäksi kuusi työntekijää ja yhden kausiapulaisen. Yhteensä kaikki kolme kauppaa tulevat
työllistämään noin 17 työntekijää.

Helena Ikosen perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi aikuista lasta. Suunnitelmissa on, että tytär Maarit Temonen (23) tulee mukaan kauppojen
toimintaan Helenan ”yrittäjäpuolisoksi” joskus tulevaisuudessa. Vapaa-aikanaan Helena mökkeilee perheen kanssa, mummoilee 2-vuotiaan
lapsenlapsensa kanssa ja tekee käsitöitä.

Helena Ikosen kaupat Jyväskylässä:
• 5/2017 alkaen K-Market Tapionkatu (os. Tapionkatu 12)
• 7/2017 alkaen K-Market Kypärämäki (os. Kypärätie 22)
• 10/2017 alkaen K-Market Mäyrämäki (os. Nääpikäntie 4)

Ruokakaupan palveluiden lisäksi kaupoista löytyy asiakkaiden toivomia lähipalveluita kuten Matkahuollon pakettipalvelu, Osta & Nosta -
käteispalvelu ja Veikkauksen pelit. Kaikki K-Marketeiksi muutetut kaupat siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä.
K-ryhmän uudessa liiketoimintamallissa yhdellä kauppiaalla voi olla useita kauppoja.

Lisätietoja: K-kauppias Helena Ikonen, puh. 044 0211266.

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.


