
Uudistuneessa K-Supermarket Itäpoijussa ruoka on intohimo –
avajaisjuhlat jatkuvat sata päivää
K-Supermarket Itäpoiju juhlii avajaisiaan. Kahdeksan kuukautta kestänyt remontti on vihdoin saatu päätökseen. 

Kutsu medialle uuden kaupan avajaistilaisuuteen: 

Median edustajat ovat tervetulleita nauhanleikkaustilaisuuteen uudistuneeseen K-Supermarket Itäpoijuun tiistaina 5.12. klo 9.00 alkaen.
Osoite: Ketunkalliontie 1. 

Avajaisnauhan tulee leikkaamaan Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio. K-ryhmästä ovat paikalla K-Supermarketin ketjujohtaja Ari
Sääksmäki, Keskon aluejohtaja Olli Setänen ja Alkosta aluepäällikkö Juha Laanti.

Ilmoittautumiset: minttu.tirkkonen@kesko.fi

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.11.2017 

Remontissa kaupan koko kasvoi 600 m2:lla. Koko kaupan miljöö on uudistettu. Erityisesti tuoreosastot ovat saaneet lisätilaa, esimerkiksi
hedelmä- ja vihannesosaston koko on tuplaantunut. Remontissa kiinnitettiin huomiota myös asiointiviihtyvyyteen: käytävät ovat aiempaa
leveämmät ja kauppa on selkeämpi. 

Asiakkaiden toiveesta gluteenittomat tuotteet on koottu omalle osastolleen. Myös luomuvalikoimaa on lisätty. Kokonaan uutta kaupassa on
Fazer Bakery -paistopiste. Tuore liha ja kala ovat kaupan ylpeydenaihe: Lähitilan pientuottajalta tulee juuri teurastettuja porsaanruhoja
viikoittain ja esimerkiksi riistaa on tarjolla riista-aikaan. Kalatiskiin tulee paikallisilta toimijoilta muun muassa silakkaa, kuhaa ja ahventa. 

”Pientuottajien tuotteet ja kalatiskin antimien tuoreus ovat ehdottomasti kilpailuvalttejamme. Toisaalta olemme saaneet kiitosta asiakkailta
kaupan edullisesta hintatasosta, meiltä taitaa löytyä esimerkiksi Suomen halvin maitolitra”, kertoo kauppias Jari Lehto.

Itäpoiju palvelee asiakkaitaan pitkin aukioloin maanantaista lauantaihin 7–23 ja sunnuntaisin 9-22. Palvelutiski on auki ja Fazer Bakery -
paistopisteestä saa uunituoretta leipää viikon jokaisena päivänä, myös sunnuntaisin.

Remontin yhteydessä kaupan tekniikka on uusittu moderniksi, esimerkiksi kylmälaitteet jäähtyvät ympäristöystävällisesti hiilidioksidilla ja
valaistus on toteutettu led-valoin. 

”Haluan kiittää asiakkaitamme ja koko kaupan henkilökuntaa kärsivällisyydestä. Remontista huolimatta kauppa on ollut koko ajan auki, mikä on
varmasti ollut välillä haastavaa niin asiakkaille kuin työntekijöillemme”, kertoo kauppias Jari Lehto. 

Avajaiskahvit asiakkaille tarjoillaan 30.11. Avajaiset kestävät 100 päivää, jolloin avajaisia juhlitaan pitkäkestoisin avajaistarjouksin. Lisäksi joka
viikko järjestetään tapahtumia, esimerkiksi 5.12. samoihin tiloihin muuttavan Alkon kanssa vietetään liikkeiden virallisia avajaisia.
Avajaisnauhan tulee leikkaamaan kello 9.00 Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio. K-ryhmästä ovat paikalla K-Supermarketin
ketjujohtaja Ari Sääksmäki, Keskon aluejohtaja Olli Setänen ja Alkosta aluepäällikkö Juha Laanti.

Lisätietoja: K-kauppias Jari Lehto puh. 0500 724 371

K-Supermarketit ovat tavallista parempia ruokakauppoja, jotka tarjoavat asiakkailleen aina ajankohdan parhaat raaka-aineet ja ideat niin
arjen kuin juhlankin ruoanlaittoon. K-Supermarket-kauppias henkilökuntineen rakentaa kauppansa valikoiman oman asiakuntansa mukaan
tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Monipuolisilla valikoimilla, vastuullisesti toimien ja parasta palvelua tarjoten
inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossaan! K-Supermarket-ketjuun kuuluu runsaat 220 kauppaa.
www.k-supermarket.fi


