
Kuopion Neste K Särkiniemi uudistui uuden sukupolven
liikenneasemaksi
KESKO ALUETIEDOTE 29.12.2016 KLO 11:30

Kuopion Särkiniemen liikenneaseman remontti on valmis ja tuloksena on täysin uudistunut Neste K -liikenneasema. Asema sai
uusitun kahvion, uuden herkullisen tuotevalikoiman ja aseman sisustus on uusittu täysin. Liikenneaseman yrittäjänä toimii
asiakkaille tuttu Jari Haatainen.

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti rakentaman
Neste K -liikenneasemakonseptin alla. Neste K Särkiniemessä viimeiset uudistustyöt saatiin päätökseen joulukuun lopussa.

– Uudistuksessa liikenneasemasta leivottiin tälle vuosikymmenelle ja paikalliselle asiakaskunnalle sopiva palvelukokonaisuus. Haluamme olla
rohkeasti pieni liikenneasema ja sitä kautta helposti ja nopeasti saavutettavissa. Uudistuksessa uusimme niin pinnat kuin palvelutkin ja
jatkossa teemme kaiken paremmin kuin ennen, kertoo Neste K Särkiniemen kauppias Jari Haatainen.

Särkiniemen Neste K -liikenneaseman kahvila uudistettiin ja asiakaspaikat lisääntyivät. Liikenneasemalle tuli Kotipizzan Pala-palvelu, jossa
tutut ja laadukkaat pitsat saa mukaan otettaviksi tai paikan päällä nautittaviksi. Aina tuoreen pannukahvin lisäksi liikenneasema tarjoaa kahvin
ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja. Neste K Särkiniemi palvelee edelleen myös ruokakaupan palveluillaan.

Uudistunut autopesu ja pelaajien unelma

Särkiniemen 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.

– Nyt pystymme tarjoamaan myös pelaajille paremmat palvelut, sillä meillä on hyvät veikkaus ja rahapelimahdollisuudet. Pelaajia palvelee niin
ikään uudistuneen kahvilan herkullisempi tarjonta ja runsaat kahvivaihtoehdot, kertoo Haatainen.

Neste K Särkiniemen autonpesu uudistui myös kauttaaltaan. Jatkossa asiakkaita palvelee uusinta teknologiaa hyödyntävä Quick Wash
autonpesupalvelu.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja K-ryhmän 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.

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.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä
palveluita, nopeasti ja vaivattomasti. 
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Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota
asiakkaille Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja K-ryhmän lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


