
Kuusamo saa uuden ajan K-Marketin
Kuusamossa juhlitaan torstaina 25.8., kun uuden ajan K-Market avataan kaupungin keskustassa. Kauppa avautuu, kun K-
kauppiaat Heikki ja Heidi Pumpanen, Keskon aluejohtaja Jari Saarinen, kansanedustaja Ulla Parviainen ja Väritukku Oy:n
toimitusjohtaja Ulla Pöllänen leikkaavat nauhan.
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K-Market siirtyi satakunta metriä lähemmäs keskustaa uusiin tiloihin. Samassa kiinteistössä avautuu samalla myös Värisilmä-myymälä.

Sekä nykyaikainen että energiatehokas K-Market
Uudessa K-Marketissa on asiamiesposti, joka on auki aina kun kauppakin on. Kauppa on energiatehokas, mm. suurin osa kylmää vaativista
tuotteista ja kaikki pakastetuotteet ovat ovien takana. Kylmälaitteiden kylmäaineena käytetään ympäristöystävällistä hiilidioksidia. 

Jatketaan samalla palvelevalla linjalla
”Kauppamme on tunnettu hyvästä palvelusta ja meidät onkin palkittu Kuusamon vanhusystävällisimpänä kauppana!”, K-kauppias Heikki
Pumpanen iloitsee.”Kauppamme slogan ja asiakaslupaus on ”Parasta palvelua” ja sen mukaan aiomme toimia”, jatkaa Heikki.

Uusi K-Market on uuden ajan lähikauppa ja asiakkaidensa näköinen. Heikki ja Heidi-kauppiaat henkilökuntineen ovat tehneet kaupan
tuotevalikoimat kuusamolaisia ajatellen. ”Erityisasemassa ovat tuoreosastot, hedelmä, vihannes, liha ja kala. Varsinkin tuoreeseen kalaan
olemme panostaneet ja hankimme sitä mahdollisimman läheltä myyntiin”.

Tuhatmäärin lisää tuotteita valikoimiin
Uudessa kaupassa tuotelukumäärää on kasvatettu joka tuoteryhmässä. Lisäksi otettu huomioon erilaisia kuluttajia, omat hyllynpäätynsä tai
osastonsa ovat saaneet mm. gluteenittomat, luomut, etniset ja vegaanituotteet. ”Olemme lisänneet tuotevalikoimaa entiseen kauppaan
verrattuna 3000 tuotteella”, laskeskelee Heikki. ”Paikallisia ja lähituotteita tarjoamme niin paljon kuin suinkin se on mahdollista. Lisääkin
mahtuu, joten tervetuloa tarjoamaan!”, kehottaa Heikki.

”On harvinaista herkkua, että kauppias saa urallaan avata uuden kaupan omilla ideoillaan. Olemme Heidin kanssa nyt koko paketista hyvin
tyytyväisiä ja ylpeitä”, hehkuttavat Pumpaset.

Uuden K-Market Kuusamon kauppiaat ja 12 työntekijän vahvuinen henkilökunta toivottavat asiakkaat tervetulleeksi ihastelemaan uutta
kauppaa.

Lisätietoja: K-kauppias Heikki Pumpanen, puh. 050 329 1090

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.


