Helsingin K-Market Kannelmäki alueensa paras K-Market
Vuoden 2017 parhaat K-Marketit Uudeltamaalta, pääkaupunkiseudulta ja Kaakkois-Suomesta julkistettiin ketjun kauppiaspäivillä.
Alueensa parhaaksi K-market kauppiaaksi valittiin K-Market Kannelmäen Jani Pyörre. Palkinnon perusteina olivat erinomainen
myynnin- ja asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen.

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä tiistaina 16. tammikuuta Vantaan Cumulus Airportissa.
Juhlaan olivat kerääntyneet noin 150 K-Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Uudeltamaalta, pääkaupunkiseudulta ja
Kaakkois-Suomesta.

Kannelmäessä arvostettuja lähipalveluja
– Palvelut mukautuvat asiakaskunnan mukaan, esimerkiksi nopeiden to-go-ruokien ja juomien lisäksi löytyy omapakattua lihaa ja
kalaa, kertoo K-Market Kannelmäen kauppias Jani Pyörre.
– Meillä on käynyt onni, että olemme saaneet hankittua niin paljon asiakkaiden arvostamia lähipalveluja, kuten Matkahuollon,
Postin ja UPS:n palveluja. Nämä ovat verkkokauppa-aikana erittäin haluttuja palveluja lähialueen asukkaille, jatkaa Pyörre.
– Alueen paras K-Market -kauppias palkinto saavutettiin henkilökunnan yhteispelillä, josta haluankin erityisesti kiittää heitä.
Kannelmäen henkilökunta panostaa joka päivä täysillä siihen, että kauppamme olisi joka päivä huippukunnossa, asiakkaiden
valikoimatoiveet saadaan hyllyyn ja muutoinkin palvellaan asiakkaita mahdollisimman hyvin. Henkilökunnan sitoutuneisuus kaupan
menestykseen näkyy esimerkiksi siinä, että kaikki hallitsevat kaikki kaupan eri toiminnot, summaa Pyörre.

Moniosaajia ja innovaatioita
K-Marketin kauppiaspäivillä Vantaalla palkittiin myös muiden alueiden parhaita kauppiaita sekä annettiin kunniamainintoja eri
osa-alueilla onnistuneesta kaupanteosta.
Samalta alueelta palkittiin Vuoden Nippukauppias tunnustuksella Sami Mustonen, joka luotsaa Helsingin keskustassa neljää KMarketia. Tunnustus myönnettiin monikauppamallin erittäin ansiokkaasta johtamisesta. Lisäksi palkittiin Vuoden teko palkinnolla
K-Market Pikkupekan Jouni Ekholm, joka on kehittänyt innovatiivisuudellaan kaupasta yhden Suomen suurimman K-Marketin.
Koko Suomen paras K-Market valitaan jälleen marraskuussa yleisöäänestyksessä K-Ruoka Awardseissa.
Lisätietoja ja kuvia palkituista pääsee katselemaan palkintosivuston kautta:
https://www.k-market.fi/kauppiaspalkinnot-2018/

Lisätietoja:
K-kauppias Jani Pyörre, p. 045 848 5455
K-kauppias Jouni Ekholm, p. 040 544 0664
K-kauppias Sami Mustonen, p. 040 576 8793
K-Market-ketjun kauppiastoiminnanjohtaja Minna Leinonen, p. 050 502 3125

K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa
kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja
palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa
on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi

