
Janne ja Anne Rantala kauppiaiksi Lempäälän K-Market
Lähdetielle – kauppapaikalla mielenkiintoinen historia
Kauppa Rantaloille toinen, sillä he toimivat kauppiaina jo K-Market Lempäälässä. Rantalat aloittavat K-Market Lähdetiellä
maanantaina 16.4.2018. Rantaloille aloitus on osaltaan paluuta juurille, sillä Jannen isä on kaupan rakentanut ja Anne on ollut
kaupassa nuorena töissä.

K-Market Lähdetie on Rantaloille tuttu paikka. Janne Rantalan isä Markku Rantala on kiinteistön aikanaan itse rakennuttanut K-
kaupaksi. Tämän jälkeen kiinteistössä on nähty vuosikymmenien aikana vuokralla erilaisia K-kauppoja, T-kauppa, Ruokavarasto,
Siwa ja nyt jälleen K-kauppa.

Tämän lisäksi Anne Rantala on ollut kaupassa nuorena töissä ja niittänyt aikanaan kaupalle kuuluisuutta menestymällä loistavasti
K-ryhmän Mestarimyyjäkilpailuissa useana vuonna. Myös Janne Rantala on tehnyt erilaisia töitä nuorena kaupalle. Kauppa ei
kuitenkaan ole kauppiasparia yhdistänyt vaan lempi roihahti toisaalla aiemmin.

K-Market Lähdetielle tuleva kauppiaspari on lempääläläisille tuttu, sillä he toimivat kauppiaina jo K-Market Lempäälässä. Monet
asiakkaista ovat molempien kauppojen vakioasiakkaita. Kylällä K-Market Lähdetien kauppiaistamisesta on jo pitkään puhuttu.

– Kun K-Market Lempäälässä ja K-Market Lähdetiellä on niin paljon samoja asiakkaita, olemme jo saaneetkin paljon toivomuksia
Lähdetien valikoimien kehittämiseksi, kertoo Janne Rantala.

– Yksinkertaistettuna vähän myyvät tuotteet pois ja vapautuvat tilat täytetään asiakkaiden toivomuksilla. Ylipäätään, pienessä
kompaktissa kaupassa tärkeintä on valikoiman tarkastelu ja sen jatkuva kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi, kertoo Rantala.

– Valikoimien kehitys vaatii paljon taustatyötä ja tietokonehommia, mutta pikkuhiljaa asiassa edetään ja tuloksia päästään
näkemään ennen pitkää, jatkaa Rantala.

K-Market Lähdetien henkilökunta jatkaa töissään normaalisti. Kaupan kylmäkoneet ja muu myymälätekniikka ovat Rantalan
mukaan suhteelliseen uusia, joten mittavia remontteja ei kauppapaikassa ole tarpeen lähteä toteuttamaan.

Lisätietoja:
K-kauppias Janne Rantala, p. 0500 543 865

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 


