
Uusi Neste K -liikenneasema avautui Martinlaaksossa
Vantaan Martinlaaksoon on avattu uudistunut Neste K -liikenneasema. Liikenneaseman yrittäjänä jatkaa asiakkaille tuttu K-
kauppias Sini Väänänen.

Kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuivat täysin ja palvelevat asiakkaitaan Keskon ja Nesteen yhteisesti rakentaman Neste K -
liikenneasemakonseptin alla. Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan
otettavaksi. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa
sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

Martinlaakson Neste K -liikenneaseman yhteyteen avautui Koon Keittiö, joka tarjoilee tavallista maukkaampaa ruokaa esimerkiksi
lounasasiakkaille. Uutuutena on myös Kotipizzan Kotipala konsepti, jossa tutut ja laadukkaat pitsat saa kätevinä annospaloina vaikka mukaan
otettaviksi. Aina tuoreen pannukahvin lisäksi liikenneasema tarjoaa kahvin ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja.

– Uudistuksessa liikenneasemalle rakennettiin lounasruokailijoita ajatellen kokonainen keittiö, jossa toimii oma kokkinsa. Lisäksi kahvila
muutettiin viihtyisäksi ruokailutilaksi ja se sai lisää asiakaspaikkoja. Asiakkaamme ostavat meiltä runsaasti ruokatarvikkeita, joten
liikenneaseman ruokakaupan valikoimat haluttiin edelleen säilyttää monipuolisina, kertoo kauppias Sini Väänänen.

– Uskon uudistusten palvelevan entistä paremmin alueen asukkaiden, autoilijoiden ja työssäkäyvien tarpeita. Toivotan asiakkaat tervetulleeksi
kokeilemaan uusia lounasvaihtoehtojamme, mutta testaamaan myös muita uusia käteviä palvelujamme, sanoo Väänänen.

Uudistunut autopesu ja itsepesun mahdollisuus

Martinlaakson Neste K -liikenneasema on rakennettu asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Tuloksena syntyi viihtyisä miljöö, uudistetut
tyylikkäät saniteettitilat sekä laadukkaat palvelut autoilijoille. Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkailleen siistit ja modernit mittarikentät
polttoaineiden tankkaukseen sekä laadukkaita lisäpalveluja.

Lisäpalveluna Neste K Martinlaaksosta löytyy Osta ja nosta -käteisnostopalvelu. Autonpesu uudistui myös kauttaaltaan ja jatkossa asiakkaita
palvelee uusinta teknologiaa hyödyntävä QuickWash autonpesupalvelu. Lisäksi Martinlaaksossa on tarjolla auton itsepalvelupesun
mahdollisuus.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa – haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita ja yksilöllisiä
palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. 

Lisätietoja:
K-kauppias Sini Väänänen, p. 040 674 4533
Mikko Paukkonen, Projektijohtaja, Neste K -liikenneasemakonsepti, Kesko Oyj, p. 050 567 9761

Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa
muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


