Neste K Puijonlaakson mittava uudistus on valmis
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Kuopion Puijonlaakson Neste K -liikenneaseman uudistus on valmistunut. Liikenneaseman ilme ja sisustus uusittiin ja samalla
asemalle rakennettiin lounasravintola.

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti
rakentaman Neste K liikenneasemakonseptin alla. Jokaisen liikenneaseman uudistuksessa muutosta on ohjannut asiakkailta
saatu palaute.
– Odotukset ovat korkealla uuden, raikkaan Neste K -konseptin myötä. Aiemmin meiltä on puuttunut keittiö, jonka rakensimme nyt
remontin yhteydessä. Kaupan puoli tiivistyi ja sieltä asiakas saa edelleen perustarpeet. Lounas tuo alueen asukkaille sekä
lähialueella työskenteleville uuden herkullisen vaihtoehdon alueen lounastarjontaan, kertoo Neste K Puijonlaakson K-kauppias

Nina Laituri.
– Myös Koon Keittiön grilliannokset tuovat vaihtelua perinteiseen huoltamotarjontaan. Talon omat munkit ovat myös uusi juttu, eli
keitämme itse munkit aamuisin, sanoo Laituri.
– On mahtavaa ollut kuulla asiakkaiden kommentteja sekä seurata reaktioita asiakkaiden tullessa uuteen myymälään, joka on
täysin erilainen kuin entinen. Myös henkilökunta on innoissaan uudesta; saimme uuden työpaikan samalla loistavalla
työporukallemme, tiivistää Laituri.
Neste K Puijonlaakson uudistuksen investoinnin yhteisarvo oli lähes 750 000 euroa, jonka lisäksi myös henkilökunnan
ruokaosaamista on syvennetty Food Camp Finlandin ruokakoulutuksissa Helsingissä.

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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Aikaisempi tiedote Neste K Puijonlaakson remontin käynnistymisestä:
http://www.kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2017/neste-k-puijonlaakson-uudistus-kaynnistyy--remontin-aluksi-asemasiirtyy-konttiin/

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.

