
Neste K Matinkylän uudistus käynnistyy – liikenneasema palvelee
kontista remontin ajan
Espoon Matinkylän Neste K -liikenneaseman uudistaminen alkaa perjantaina. Uudistusremontin ajan liikenneasema on
asiakkaille avoinna – remonttiviikot palvellaan erikoisrakenteisesta myymäläkontista. Uudistuksessa liikenneaseman ilme ja
palvelut rakennetaan uuden Neste K -konseptin mukaisiksi.

– Säilytämme liikenneaseman auki koko uudistuksen ajan. Remontin ajan palvelemme erikoisvalmisteisesta kontista, johon on mahdutettu
asemamme kaikki tärkeimmät palvelut, kertoo Neste K Matinkylän kauppias Lauri Özsolagay.

Liikenneasemaa remontti alkaa perjantaina 5.1. ja valmistuu 25.1. Kontista käsin tapahtuu polttoaine- ja pesumyynti. Tarjolla on myös pientä
suolaista ja makeaa, mutta tietenkin myös kahvia. Kontin valikoimaan kuuluu pieni virvoitusjuomien valikoima, makeisia, tupakkatuotteita sekä
lasinpesunesteitä.

– Myymäläkontissa asiointi on mainio ja elämyksellinenkin kokemus asiakkaalle. Tunnelma kontissa on kotoisa ja asiointi helppoa ja erityisen
nopeaa, sanoo Özsolagay.

Aukioloajat kontille ovat arkisin 5.30–21.00, la 8.00–19.00, su 9.00–19.00.

Tiedossa laadukasta ruokaa ja kahvia

Liikenneaseman oma kahvila uudistetaan uuden Neste K -konseptin mukaiseksi, jonka tuotteet on suunnitellut muiden Neste K -asemien
tavoin keittiömestari Pekka Terävä. Samoin Terävän johdolla Neste K Matinkylän henkilökunnan osaamista on syvennetty Food Camp
Finlandin koulutuksessa Helsingissä.

Neste K Matinkylä tarjoaa myös K-ruokakaupan palvelut, jonka valikoimista löytyy ruoanlaiton perusraaka-aineet, mutta myös paljon
erikoistuotteita. Quick Wash -autopesu jatkaa toimintaansa normaalisti.

Autoille asema tarjoilee Nesteen huippulaatuisia Suomessa kehitettyjä polttoaineita ja kattavan valikoiman Nesteen autotarvikkeita. Neste-
äpillä tankkaukset sujuvat kätevästi matkapuhelimella ilman korttia tai käteistä.

Tavoitteena sadan Neste K -aseman verkosto – lisää yrittäjiä haetaan

Neste K -ketju on uudistunut nopeasti ja hakee nyt uusia Neste K -kauppiasyrittäjiä riveihinsä. Kaikki Nesteen ja K-ryhmän yli 70 yhteistä
asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Asemia on uudistettu jo yli 50.

Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin sadan 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.

Lisätietoja:
Neste K -kauppias, Lauri Özsolagay, p. 040 312 2701
Mikko Paukkonen, ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, p. 050 567 9761

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 yli 70 yhteistä asemaa muutetaan ja
uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


