
Uusi K-Citymarket Helsinki Easton on rakennettu hybridikuluttajaa
kuunnellen
Itä-Helsingissä avautuu torstaina 26.10. klo 10 uuden sukupolven K-Citymarket Helsinki Easton. Uusi K-Citymarket on rakennettu
asiakastietoa hyödyntäen ja modernia kuluttajaa ymmärtäen. Valikoimiltaan K-Citymarket Helsinki Easton on ainutlaatuinen,
itähelsinkiläisten näköinen. Kauppa palvelee laajin valikoimin myös ruoan verkkokaupassa.

K-ryhmä aluetiedote 25.10.2017

Kauppa avautuu samaan aikaan Easton Helsinki kauppakeskuksen kanssa. Kaupan kauppiaana jatkaa Mika Timonen.

Valikoimissa korostuvat suomalaiset tuotteet ja kansainväliset maut

- Kauppamme ydin on: ”Mitä vaan toivotkin. Meillä sitä on.” Elintarvikepuolen valikoimissa on yli 30 000 eri tuotetta. Kaupan palvelutiskillä on
pituutta 45 metriä ja sillä on Itä-Helsingin monipuolisin valikoima laadukkaita lihoja ja tuoreita kaloja asiakkaiden erilaisiin arjen ja juhlan
tarpeisiin - aina ammattitaitoisen palvelun kera, kauppias kertoo.

Kaupassa on omat hyllynsä sadoille maakuntien tuotteille, joten koko Suomen parhaat makuelämykset Hangosta Ivaloon ovat kaupassa
kaikkien ulottuvilla. Kansainvälisiä keittiöitä kaupassa edustavat muun muassa laajat italialaisen, espanjalaisen, kreikkalaisen, aasialaisen ja
amerikkalaisen keittiön kokonaisuudet. Juomaosastolla kaupassa on panostettu erityisesti pienpanimotuotteisiin: valikoimassa on 2000 eri
vaihtoehtoa.

K-Citymarket Easton Helsingin käyttötavarapuolella on laajat valikoimat kosmetiikkaa, mukavat My Wear –vaatevalikoimat, Hemtex24h -
kodintekstiilit sekä laadukkaita taloustavaroita arjen eri tarpeisiin. Kaupan runsaasta kukkavalikoimasta löytyy kimppu tai kukka niin kotiin kuin
ystävällekin.

Digi vahvasti mukana asiakaspalvelussa

Kaupassa asiakkaiden inspiroiminen on toteutettu aivan uudella tavalla. Ensimmäistä kertaa suomalaisessa ruokakaupassa asiakaspalveluun
osallistuvat palvelualttiit Pepper-robotit kotoisasti Kaimat. Ne tuovat elämyksellisyyttä kaupassakäyntiin.

Teollisten tuotteiden osastolla on digitaaliset hinnannäytöt. Palvelukassojen lisäksi nopeaa asiointia arvostaville asiakkaille on tarjolla
kymmenen itsepalvelukassaa.

K-Citymarket Helsinki Easton palvelee myös ruoan verkkokaupallaan. Viime keväänä avattu ruoan verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan
tasaisesti. Kauppa on kuljettanut asiakkaiden tilaamat ostokset kotiovelle. Nyt uudessa Eastonissa asiakas voi halutessaan noutaa tilaamansa
ostokset myös parkkihallissa sijaitsevasta noutopisteestä.

- Valmiiksi kerätyt ruokakassit voi napata noutopisteestä mukaan vaikka kotimatkalla, kauppias vinkkaa.

Uuden K-Citymarketin palveluihin kuuluu 30.10. avautuva täyden palvelun Posti. Kaupan kahvila Tsufeen takkatulen loisteessa voi puolestaan
nauttia ostosten lomassa vaikka kupposen kahvia.
K-Citymarket Helsinki Easton palvelee asiakkaitaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti pitkin aukioloajoin ma-la klo 8-22 ja su klo 10-22.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Tanja Ruotsi, puh.0505731601

Linkkien takana kuvia kauppakeskuksesta ja K-Citymarketista.

K-Citymarket:
http://marsu.kesko.fi/l/jPQJm_9JdWzf

Kauppakeskus Easton Helsinki
http://157.144.2.19/pincollection.jspx?collectionName={a9316994-24ad-48bb-8b72-8b128eb26533}

www.citymarket.fi
www.facebook.com/KcitymarketHelsinkiItakeskus/
www.twitter.com/KcmItakeskus
https://www.instagram.com/KcmItakeskus/
https://www.k-ruoka.fi/kauppa
www.eastonhelsinki.fi

K-Citymarket
K-Citymarket on suomalainen moderni hypermarket, joka tarjoaa asiakkailleen monipuoliset ja laajat valikoimat elintarvikkeita sekä
käyttötavaraa. K-Citymarket tunnetaan parhaista tarjouksistaan, paikallisista valikoimistaan ja ruokaosaamisestaan. Jokaisessa K-
Citymarketissa toimii kauppiasyrittäjä. Suomessa on tällä hetkellä 81 K-Citymarketia. www.k-citymarket.fi. 
K – Jotta kaupassa olisi kiva käydä


