
Marko Laaksonen Tampereelle kauppakeskus Ratinaan avattavan
uuden K-Supermarketin kauppiaaksi
Lahdessa K-Citymarket Paavolan kauppiaana toiminut Marko Laaksonen (37) siirtyy Tampereelle keväällä 2018 avattavan K-
Supermarket Ratinan kauppiaaksi.

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 15.9.2017

Marko Laaksonen aloitti kauppiasuransa vuonna 2010 K-Supermarket Kuljun Kartanossa Lempäälässä ja siirtyi sieltä Lahteen K-Citymarket
Paavolaan, jossa hän on toiminut kauppiaana kuusi vuotta. Ennen kauppiasuraansa hän työskenteli tamperelaisessa
muoviteollisuusyrityksessä henkilöstöjohtajana.

K-Supermarket Ratina aukeaa ensi keväänä, mutta suunnittelutyössä ollaan jo hyvässä vauhdissa. Kauppiaan tavoitteena on, että alueella
asuvat ja asioivat sekä myös kauempaa tulevat saavat uudesta kaupasta kaiken tarvitsemansa niin arkena kuin juhlanakin. Hän lupaa tehdä
K-Supermarket Ratinasta kaupan, jossa miltei mikä vain on mahdollista. Ruokasesongit nostetaan näkyvästi esiin ja asiakkaat halutaan
yllättää ideoilla ja valikoimalla. Palvelevien liha- ja kalatiskien lisäksi suunnitelmissa on muun muassa, että kauppaan tulee kymmeniä erilaisia
juustoja maailmalta sekä veden kielelle nostattava tuoreiden sushien valikoima. Tavoitteena on myös hedelmällinen yhteistyö mahdollisimman
monen alueen pientuottajan kanssa kalastajista ja leipureista chilin ja perunan viljelijöihin.

”On meidän tehtävämme varmistaa, että laadukasta ja tuoretta ruokaa arvostavat tamperelaiset ja muutkin herkkusuut löytävät helposti hyviä
vaihtoehtoja pöytäänsä. Ruoka-, juusto-, liha- ja kalamestarimme tulevat olemaan töissä asiakkaitamme varten ja varmistavat
ammattitaidollaan niin valmiiden ruokien kuin raaka-aineidenkin laadun. Asiakkaamme voivat myös luottaa tuotteiden saatavuuteen ja
edulliseen perushintatasoon”, Marko lupaa.

K-Supermarket Ratinassa työskentelee aluksi noin kolmekymmentä kaupan alan ammattilaista, sekä osa- että kokoaikaisissa tehtävissä.
Rekrytointi kauppaan alkaa toden teolla ensi vuoden alussa, mutta joihinkin avainrooleihin jo aiemmin.

”Haemme positiivisia ihmisiä, jotka haluavat kantaa vastuuta ja tehdä töitä Tampereen parhaan ja hymyilevimmän ruokakaupan
rakentamiseksi”, Marko toteaa.

Valkeakoskella asuvan Markon perheeseen kuuluvat vaimo Anu ja kolme 9-15 -vuotiasta lasta. Perheen arki täyttyy harrastuksista, kouluista ja
töistä. Vapaa-aikanaan kauppias pyrkii liikkumaan mahdollisimman paljon sulka-, golf- tai jalkapallon perässä sekä uimaan tai juoksemaan.
Mukavaa vastapainoa kaupan työlle tarjoaa myös mukanaolo paikallisen jalkapalloseuran toiminnassa.

”Kauppiasyrittäjänä on mahdollisuus olla mukana ihmisten elämässä. Ajoittain tuntuu, että iloa voisi maailmassa olla enemmänkin. Kauppiaana
haluan osaltani vaikuttaa siihen, että ihmiset voisivat hymyillä enemmän, niin asiakkaana kaupassa kuin töissäkin”, kauppias Laaksonen
päättää.

Lisätietoja: K-kauppias Marko Laaksonen, puh. 050 385 7570

Suomessa on tällä hetkellä noin 1200 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä tuo hyvän palvelun,
osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä,
henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.


