
Neljännen polven kauppiaalle Mari Paalanen-Taskiselle kolme
uutta kauppaa Kouvolassa
K-Market Woikantorin kauppias Mari Paalanen-Taskinen (47) ryhtyy 13. marraskuuta myös K-Market Kuusankosken kauppiaaksi.
Kauppa on entinen Valintatalo.  Ensi vuoden tammikuussa Marille siirtyy myös K-Market Valtakatu ja maaliskuussa K-Market
Koria. Nämä kaupat ovat entisiä Siwoja. 

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.9.2017

Mari Paalanen-Taskisen suku on pitänyt kauppaa Voikkaalla reilut sata vuotta ja itse hän on toiminut kauppiaana K-Market Woikantorilla kohta
kymmenen vuoden ajan.

- Olen kasvanut kaupan takahuoneessa, joten kaupan ala ei ole minulle vain työ vaan elämäntapa, johon opin jo lapsuudessa. Tässä työssä
mikään päivä ei ole samanlainen, saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä sekä luoda omaa, sanoo Mari.

Mari lupaa tehdä jokaisesta kaupasta alueen asiakkaiden näköisen, kasvattaa valikoimia ja lisätä niihin paikallisia tuotteita huomioiden myös
erikoisruokavaliot. Hän haluaa kauppojensa olevan ruokakauppoja, joissa tuoretuotteet, leipä, hedelmät ja vihannekset ovat ykkösasia.
Kaupoissa on myös saatavilla kattavasti lähipalveluita. Kaksi kaupoista tullaan remontoimaan alkuvuodesta 2018.

- Meille asiakaspalvelu on ykkösjuttu ja pyrimme luomaan kauppoihin saman hengen ja tekemisen meiningin, mikä meillä on täällä Voikkaalla.
Pyrin näkymään kaikissa kaupoissa mahdollisimman paljon ja toivonkin, että minua tullaan kiskomaan hihasta ja kertomaan kuulumisia.
Kehitämme kauppoja asiakkaiden palautteiden ja tarpeiden pohjalta yllätyksiä unohtamatta, lupaa Mari.

- Pitkään palvellut ja ammattitaitoinen henkilökuntamme mahdollistaa sen, että uusien kauppojen aloitusten aikaan olen varmasti vähemmän
paikalla Voikkaalla. Tulkaa moikkaamaan minua muihin kauppoihin, Mari kannustaa asiakkaita.

Marin kaikki kaupat tulevat työllistämään yhteensä noin 30 kaupan alan ammattilaista. Uusien kauppojen työntekijät siirtyvät vanhoina
työntekijöinä hänen palvelukseensa.

Marin perheeseen kuuluvat puoliso Petteri Taskinen (44) sekä tyttäret Anni (23) ja Emmi (20) Simonen, jotka kaikki työskentelevät kaupassa.
Perheen yhteinen harrastus on pesäpallo, jota Emmi pelaa taas ensi kaudella naisten superpesiksessä muun perheen istuessa katsomossa.

Mari Paalanen-Taskisen kaupat Kouvolassa:
• K-Market Woikantori (os. Kuparintie 4 )
• 13.11.2017 alkaen K-Market Kuusankoski (os. Väkevänkuja 1)
• 22.1.2018 alkaen K-Market Valtakatu (os. Valtakatu 16)
• 12.3.2018 alkaen K-Market Koria (os. Kyminasemantie 6)

Lisätietoja: K-kauppias Mari Paalanen-Taskinen, puh. 0400 854 756

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.


