
Elmo Haapanen kahden K-Marketin kauppiaaksi Hyvinkäällä
Elmo Haapanen (28) aloittaa kauppiasuransa 1.lokakuuta K-Market Hakalantorilla Hyvinkäällä. Marraskuussa hänelle siirtyy myös
K-Market Hyvinkäänkylä, joka on entinen Siwa.

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 7.9.2017

Elmo Haapanen aloitti kaupan alan työt yli kymmenen vuotta sitten K-Supermarket Hyrylässä Tuusulassa. Viimeiset kolme vuotta hän on
työskennellyt Helsingissä K-Supermarket Mustapekassa ja K-Market Pikkupekassa, joissa hän myös suoritti K-kauppiasvalmennuksen
kauppias Jouni Ekholmin ohjauksessa.

”Pikkupekassa toimin myymäläpäällikkönä ja sain ainutlaatuisen mahdollisuuden harjoitella kauppiasuraa varten. Pääsin näkemään kaupan
perustamisen alusta alkaen, kehittämään itseäni esimiehenä ja ajattelemaan yrittäjämäisesti. Tästä kuuluu iso kiitos Jounille”, sanoo Elmo.

”Kauppiuudessa minua kiehtoo se, että tekee työtä itselleen, mutta myös yhdessä henkilökunnan kanssa tekeminen, onnistuminen yhteisissä
tavoitteissa ja asiakkaiden odotusten ylittäminen. Kauppiaana voin tarjota ihmisille huipputyön”, Elmo perustelee kauppiasuralle
hakeutumistaan.

Elmon tavoitteena on, että hänen molemmat kauppansa ovat ensisijaisesti hyviä ruokakauppoja. Valikoimassa tullaan kiinnittämään erityistä
huomiota sesonkeihin, molempien kauppojen valikoimiin lisätään luomutuotteita ja erikoisruokavaliot huomioidaan. Myös lähi- ja pientuottajien
tuotteita on tulossa lisää. K-Market Hakalantorilla Elmo lupaa panostaa entistä enemmän hedelmä- ja vihannesosastoon ja K-Market
Hyvinkäänkylässä tuoda Heti syötävät -tuotteet paremmin esiin.

”Haluan kiittää sekä Petri Tervahartialaa että Martti Metsovuorta vuosien hienosta työstä Hakalantorilla. Toivotan kaikki asiakkaat tervetulleiksi
tutustumaan uuteen kauppiaaseen ja molempiin kauppoihin. Kehitämme valikoimaa ja palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan, joten toivon,
että tulette nykäisemään hihasta ja kertomaan toiveitanne. Kun tarvitsette apua, selvitämme asian aina loppuun asti”, lupaa Elmo.

Elmon kaksi kauppaa työllistävät yhteensä noin 18 kaupan alan ammattilaista.

Tuusulasta kotoisin oleva Elmo asuu Järvenpäässä. Hänen perheeseen kuuluvat vaimo Taru ja kissa Pomo. Vapaa-aikanaan uusi kauppias
viihtyy golfin lenkkeilyn sekä luonnossa vaeltamisen parissa.

Elmo Haapasen kaupat Hyvinkäällä:
• 1.10.2017 alkaen K-Market Hakalantori (os. Lehmustie 1)
• 20.11.2017 alkaen K-Market Hyvinkäänkylä (os. Uudenmaankatu 141)

Lisätietoja: K-kauppias Elmo Haapanen, puh. 040 516 3525

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.


