
Raumalainen K-Market Lapinpata alueensa paras K-Market –
kunniamaininta Peräseinäjoelle
Vuoden 2017 parhaita K-Marketeja Länsi-Suomesta ja Pohjanmaalta on palkittu. Alueensa parhaaksi K-Market kauppiaaksi
valittiin kauppiaspariskunta Saku ja Tii-Mari Vätti K-Market Lapinpadasta. Palkinnon perusteina olivat erinomainen myynnin- ja
asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen.

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä tiistaina 23. tammikuuta Cumulus Resort Edenissä
Nokialla. Juhlaan olivat kerääntyneet noin 100 K Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Varsinais-Suomesta, Satakunnasta,
Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.

Kylänsä näköinen kauppa

– Olemme pitkään tehneet työtä niin kauppiaspariskuntana kuin henkilökuntanakin kyläkaupan nostamiseksi sille tasolle missä se
on nyt. Viime vuoden lopulla tullut K-Awards-voitto tuli asiakkailta saadun palautteen pohjalta. K-Market-ketjun myöntämä alueen
paras K-Market-tunnustus tuntuu myös hienolta, sillä se kertoo meidän onnistuneen myös yrittäjinä. Luonnollisesti henkilökunta on
ollut vahvasti näiden tunnustusten mahdollistajana, näitä hommia tehdään yhdessä ja annamme palautetta puolin ja toisin, kertoo
K-Market Lapinpadan kauppias Saku Vätti.

– Erittäin hyvin kuluneesta viime vuodesta huolimatta meillä ei ole aikomus jäädä laakereilla lepäämään. Lähdemme luotsaamaan
myös K-Marketeja Oripäässä, Yläneellä ja Alastarolla. Lapinpadassa toimivaksi havaittuja juttua tuodaan näihinkin kauppoihin.
Jokainen kauppa tulee hehkumaan juuri oman kylänsä tunnelmaa. Neljän kaupan synergiat mahdollistavat, että kauppojen
valikoimat tulevat olemaan huomattavasti kokoaan suuremmat, jatkaa kauppias Tii-Mari Vätti.

– K-Market Lapinpadan suhteen pyrimme lisäämään kaupan lähipalveluja, niin että mahdollisimman monta eri palvelua löytyisi
saman katon alta. Esimerkiksi seuraavaksi Lapinpataan on tulossa DB Schenkerin pakettipiste, kertoo Saku Vätti.

Vuoden tulokas Peräseinäjoelta

K-Marketin kauppiaspäivillä Nokialla palkittiin myös muiden alueiden parhaita kauppiaita sekä annettiin kunniamainintoja eri osa-
alueilla onnistuneesta kaupanteosta.

Vuoden tulokkaan palkinnon nakkasivat Sanna Ylisaari ja Juha-Pekka Puro, jotka luotsaavat K-Market Viljamia
Peräseinäjoella.

Koko Suomen paras K-Market valitaan jälleen marraskuussa yleisöäänestyksessä K-Ruoka Awardseissa.

Lisätietoja ja kuvia palkituista pääsee katselemaan palkintosivuston kautta:
https://www.k-market.fi/kauppiaspalkinnot-2018/

Lisätietoja:
K-kauppiaat Saku ja Tii-Mari Vätti, p. 040 175 1150
K-kauppiaat Sanna Ylisaari ja Juha-Pekka Puro, p. 050 358 2341
K-Market-ketjun kauppiastoiminnanjohtaja Minna Leinonen, p. 050 502 3125

K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa
kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja
palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa
on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi  


