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Neste K Imatralle avataan syksyllä liikenneaseman uudistuksen jälkeen Burger King -ravintola. Uudeksi K-kauppiaaksi
liikenneasemalle saapuu Anna-Liisa Arminen, joka toimii Neste K kauppiaana jo Neste K Tuuliruusussa Mäntsälässä.
Uudistuksesta huolimatta Neste K Imatran toiminta jatkuu yhtäjaksoisesti koko remontin ajan. Uusien ravintolapalvelujen myötä
asemalle palkataan syksyksi 20 työntekijää lisää.

Neste K Imatran uudistusremontti käynnistyy vanhojen materiaalien purkutöillä heinäkuun lopussa. Asema palvelee asiakkaita
normaalisti koko uudistusremontin ajan. Liikenneaseman remontti uusine ravintoloineen valmistuu syys-lokakuun vaihteessa.

– Liikenneaseman uudistussuunnitelmat ovat vasta alkumetreillä ja aikataulut tarkentuvat vielä. Tavoitteena on kuitenkin rakentaa
Imatran paras ja laadukkain liikenneasema niin ravintolatarjonnaltaan kuin muiltakin palveluiltaan. Luonnollisesti uutena
kauppiaana aion ensin tutustua tarkasti alueeseen ja keskustella henkilökunnan kanssa aseman kehittämistarpeista, sanoo Neste
K Imatran tuleva K-kauppias Anna-Liisa Arminen.

Rekrytointitarve noin 20 henkilöä

Uusien ravintolapalvelujen myötä Neste K Imatra hakee nyt uusia työntekijöitä. Aseman rekrytointitarve syksyksi on noin 20
henkilöä, jotka tulevat työskentelemään yhteisesti Burger King -hampurilaisravintolan ja liikenneaseman muiden toimintojen
parissa.

Liikenneaseman oma ravintola uudistetaan Koon Keittiöksi ja samalla aseman ruokatarjonta uudistuu 2020-luvulle tarjoten parasta
ruokaa Suomen maantiellä liikkujille.

Remontin lisäksi myös henkilökunnan ruokaosaamista tullaan syventämään keittiömestari Pekka Terävän johdolla Food Camp
Finlandin ravintolakoulutuksessa Helsingissä.

Liikenneasema palvelee edelleen myös K-ruokakaupan palveluillaan, josta löytyy hyvä valikoima ruoanlaiton perusraaka-aineita ja
myös paikallisia tuotteita.

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:
K-kauppias Anna-Liisa Arminen, p. 040 544 6120
Ketjujohtaja, Mikko Paukkonen, 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 K-ryhmän lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


