
MPY uudistaa myymäläkonseptiaan: MPY maailmasta uuden ajan
yhteisöllinen kauppapaikka Mikonkadulle
MPY Palvelut avaa keskiviikkona 19. huhtikuuta uuden MPY maailman ja kauppapaikan Mikonkadulle yhtiön pääkonttorin
yhteyteen. Avajaispäivän käynnistää MPY Tube, jossa esiintyjänä on sosiaalisessa mediassa suosittu YouTube-tähti, tubettaja
Mikirotta alias Mikael Sundberg.

Uusi MPY maailma on digiajan kauppapaikka, jossa myymälätilan yhteydessä on vapaata, yhteisöllistä työskentelytilaa.
Tavoitteena on luoda mikkeliläisille olohuone, jonne voi pistäytyä työskentelemään oman läppärin tai tabletin kanssa ja
tutustumaan samalla digituotetarjontaan. Uusi tila mahdollistaa myös isompien asiakastilaisuuksien järjestämisen ja digitaalisen
palvelukokemuksen.

Uusi MPY maailma avaa ovensa keskiviikkona 19.4. Päivän ohjelmassa on huippusuositun lifestyle-tubettaja Mikirotan haastatteluja ja
yhteisöllinen Meet & Greet -kohtaaminen tubettajan kanssa.

Loppuviikon ohjelmassa torstaina 20. päivä pureudutaan digitaalisen kodin mahdollisuuksiin ja visioidaan, mitä kaikkea tulevaisuuden
digitaalinen koti pitää sisällään. Perjantaina 21. päivä vietetään Mummoperjantaita ja tutustutaan senioripalvelujen sisältöihin ja siihen, mitä
esimerkiksi etäterveydenhuolto tarkoittaa. Lauantaina vietetään koko perheen leffa- ja viihdepäivää ja teemana ovat elokuvatähdet.

MPY maailman asiakkuuspäällikkö Elisa Ketomaa lupaa mielenkiintoista digiviikkoa ja kutsuu mikkeliläisiä kahville ja tutustumaan uuteen
Mikonkadun virtuaalimaailmaan ja kauppapaikkaan. Avajaisviikon aikana MPY maailmassa on runsaasti digituote- ja pelimaailmaesittelyjä ja
myymälässä vietetään omia digimessuja.

- Olemme täällä auttamassa ja kertomassa asiakkaillemme digitaalisuuden mahdollisuuksista niin arkipäivän apuna kuin viihteen sekä
ajanvieton näkökulmasta. Tänne voi tulla pistäytymään kahville ostosten lomassa tai vaikka tekemään työtä palaverien välillä. Haluamme
tarjota uusia elämyksiä ja näkymää digitaalisuuteen kaiken ikäisille, Ketomaa kiteyttää.

Yrityksille näköalapaikka digitalisoituvaan Suomeen
MPY Palvelujen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Matias Bauer näkee uudistuksen tulevan tarpeeseen myös pienyrittäjien palvelujen
näkökulmasta. Bauerin mukaan uusi MPY maailma vahvistaa henkilökohtaista palvelua pienyrittäjille ja avaa yrityksille näköalapaikan
digitalisoituvaan Suomeen.

- Pyrimme tarjoamaan asiakkaalle liikepaikan, joka on sijainniltaan paras asiakaspalvelun näkökulmasta. Myymälää kehittäessä huomioidaan
asiakaspalvelunäkökohdat, myymälän tarjoaman kattavuus ja uusimmat trendit. Haluamme tällä uudistuksella palvella entistä paremmin
asiakkaitamme päivittäisessä kanssakäymisessä MPY:n kanssa ja huomioimaan myös pienyritysten tarpeet, Bauer toteaa.

MPY maailman avajaiset ovat ke 19.4. osoitteessa Mikonkatu 16, klo 9.00 alkaen. Tubetähti Mikirotta paikalla klo 15 alkaen. 
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MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista seitsemällä
paikkakunnalla Suomessa. Tuotamme ICT-palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenamme toimialan paras asiakaskokemus. Yhdessä
tekemällä saamme asioita aikaan ja varmistamme asiakkaan menestyksen. Tutustu meihin osoitteessa www.mpy.fi 


