
Itähelsinkiläisten uusi kohtauspaikka kauppakeskus Easton
Helsinki avautuu
Torstaina 26.10. klo 10 asiakkaille avautuva Helsingin uusin kauppakeskus Easton Helsinki kokoaa itähelsinkiläisten arjen
palvelut saman katon alle. Idästä löytyy nyt myös kattava tarjonta erilaisia ravintoloita ja kahviloita sekä uuden sukupolven K-
Citymarket ruoan verkkokauppoineen. Uusi kauppakeskus liikkeineen tarjoaa työtä noin 300 henkilölle.
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K-Citymarket sykkii hybridikuluttajan tahtiin

Asiakkaat haluavat kauppareissuiltaan nykyään elämyksiä. Kuluttajat tekevät entistä tietoisempia valintoja ja rytmittävät ostoksiaan
viikonpäivien mukaan. Eastonin K-Citymarketin kauppias Mika Timonen tuntee asiakkaansa sekä ajankohtaiset ruokatrendit.

- Ruokakaupan yli 30 000 tuotteen valikoimaan kuuluu niin paikallisia lähituotteita kuin eksoottisimpia erikoisuuksiakin. Tuttua vanhasta
kaupasta on henkilökunta. Kaikki muu on uutta, Mika Timonen kertoo.

K-Citymarketin tarjontaan kuuluu ruoan verkkokauppa tuotteiden kotiinkuljetuksella. Eastonin avauduttua sen parkkihalliin avautuu nyt myös
noutopiste ruoan verkkokauppatilauksille.

Kansainvälinen ravintola-aukio

Eastonissa on yhteensä 15 kahvilaa ja ravintolaa. Ravintolaskaalaan kuuluu niin aasialaiset keittiöt, pitseriat kuin hampurilaispaikatkin mehu-
ja smoothiebaaria unohtamatta. Kahviloita Eastonissa on useita kotoisista pullapuodista kansainvälisiin ketjuihin.

- Haluamme, että Easton on itähelsinkiläisten uusi kohtauspaikka, jossa voi piipahtaa tai viipyä pidempään vaikka lounastauolla, ennen
ruokakauppaan menoa tai sen päätteeksi, kauppakeskuspäällikkö Mika Ohenoja sanoo.

Arjen palvelut postista pesulaan

Sujuva arki syntyy, kun arjen palveluja saa saman katon alta. Eastonista löytyy lääkäriasema, apteekki, Alko, Posti, DHL:n pakettinoutopiste ja
SmartPosti. Keskuksessa on kaksi pesulaa, joista toinen toimii itsepalveluperiaatteella. Eastonissa on myös kännykänkorjauspiste,
luontaistuotekauppa, lemmikkiruokaliike, karkkikauppa sekä herkkukauppa. Omaa hyvinvointia ja fiilistä voi kohottaa kampaajalla tai
kauneushoitolassa. Kuntosalilla voi käydä vaikka keskellä yötä, onhan se auki 24/7. Kauppareissun ajaksi oman auton voi jättää autopesuun
tai –huoltoon.

Yhteisöllinen myös verkossa

Easton haluaa olla kuin entisajan torinkulma, jossa vaihdettiin kuulumisia tuttujen kanssa. Verkossa osoitteessa eastonhelsinki.fi
kauppakeskuksen väki ja joukko itähelsinkiläisiä bloggaajia kertovat kauppakeskuksen arjesta ja paikallisia kuulumisia aidosti ja
omakohtaisesti.

Sitä itää –yhteisöllisellä asiakkuusohjelmalla puolestaan kerrytetään yhteistä sponsorointirahaa yhdessä valitulle, paikalliselle kohteelle, joka
voi olla jokin kohennusta kaipaava paikka, apua tarvitseva seura tai yhdistys tai vaikka jonkin tapahtuman järjestämiseen tarvittava tuki.
Yhdessä onnistumisen iloa jaetaan kauppakeskuksen puolella Sitä Itää Galleriassa.

Kauppakeskus Easton Helsinki palvelee osoitteessa Kauppakartanonkatu 3, 00930 Helsinki ma-la klo 8-22 ja su klo 10-22. Kaupan
parkkihallissa on 1100 tilavaa parkkipaikkaa, joista kahdeksassa on sähköauton latauspiste. Myös pyöräpaikkoja on runsaasti niin
kauppakeskuksen edessä kuin parkkihallissakin.

Lisätietoja: kauppakeskuspäällikkö Mika Ohenoja, puh. 050 501 4307 tai mika.ohenoja@eastonhelsinki.fi

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}

Seuraa Eastonia verkossa ja somessa: 
www.eastonhelsinki.fi
facebook.com/eastonhelsinki
instagram.com/eastonhelsinki
twitter.com/eastonhelsinki


