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Neste K Sipoonlahden kauppiaana aloittaa tänään K-kauppias Jari Siltaniemi. Neste K -kauppiaana toimiminen on Siltaniemelle jo
entuudestaan tuttua, sillä Sipoonlahden lisäksi hän toimii kauppiaana Espoon Neste K Suomenojan liikenneasemalla.

– Astun Neste K Sipoonlahden kauppiaan saappaisiin erittäin positiivisin mielin, sillä Sipoonlahti on erittäin hyvällä paikalla, jossa on myös
paljon kehitysmahdollisuuksia. Toimiessani nyt kahden Neste K -liikenneaseman kauppiaana, kumpikin asema saa synergiahyötyä, joka
mahdollistaa parempien palvelujen tarjoamista asiakkaille, kertoo tuore Neste K Sipoonlahden kauppias Jari Siltaniemi.

Sipoo ja sipoolaiset ovat Siltaniemelle jo entuudestaan tuttuja, sillä hänen oma kesäpaikkansa sijaitsee Sipoon Kalkkirannassa. Myös aseman
oma henkilökunta asuu pääosin liikenneaseman lähettyvillä.

– Uskon kesän olevan Neste K Sipoonlahdelle tärkein sesonki, sillä seiskatietä pitkin kulkee paljon matkailuliikennettä ja lisäksi Sörderkullan
ympäristössä on paljon kesämökkejä. Luulen myös Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailun jälleen piristyvän seuraavien vuosien aikana,
jatkaa Siltaniemi.

Täysin remontoitu ja uudistettu liikenneasema

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti
rakentaman Neste K liikenneasemakonseptin alla. Neste K Sipoonlahden uudistus valmistui jo joulukuussa 2016. Tuliterässä
Neste K Sipoonlahdessa palvelee 5-8 työntekijää ajankohdasta ja sesongista riippuen.

Neste K Sipoonlahdessa palvelevat täysin uudistuneet Koon Kahvila ja Keittiö, jotka päivittivät suomalaisen
liikenneasemaruokailun 2020-luvulle. Uudistukseen liittyen henkilökunnan ruokaosaamista on syvennetty keittiömestari Pekka
Terävän johdolla Food Camp Finlandin ravintolakoulutuksissa Helsingissä. Liikenneasemalla palvelevat myös Subway ja
Kotipizza -ravintolat.

Autoilijoille löytyy kattava huoltoon liittyvien tarvikkeiden valikoima ja morderni Quick Wash -pesupalvelu. 

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.

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 Keskon 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 Keskon lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


