
Oulun K-Market Etu-Lyötty alueensa paras K-Market – lisäksi
kunniamainintoja Tornioon ja Ouluun
Vuoden parhaat K-Marketit Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista on julkistettu. Alueensa parhaaksi K-Market kauppiaaksi valittiin
kauppiaspariskunta Juha ja Anette Mikkola Oulun K-Market Etu-Lyötystä. Palkinnon perusteina olivat erinomainen myynnin- ja
asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen.

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä keskiviikkona 17. tammikuuta Lapland Hotel Oulussa.
Juhlaan olivat kerääntyneet noin 70 K-Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista.

Palveleminen jokapäiväinen kunnia-asia

– Meillä on mieletön intohimo ja halu kehittää tätä kauppaa. Näiden neljän vuoden aikana olemme ensimmäisestä päivästä alkaen
toteuttaneet lähes kaikki asiakastoiveet. Kyse on usein pienistä asioista, joilla saavutetaan asiakkaiden luottamus, kertoo K-
Market Etu-Lyötyn kauppias Juha Mikkola.

– Asiakkaiden palveleminen on meille jokapäiväinen kunnia-asia. Loistava palvelu tulee meillä ja henkilökunnallamme
selkärangasta, jatkaa K-Market Etu-Lyötyn Anette Mikkola.

– Tunnemme hyvin alueen ja asiakaskuntamme tarpeet ja ennen kaikkea osaamme kuunnella. On myös tärkeää, että kauppa elää
hetkessä. Seuraamme päivittäin ruokakaupan alaa ja haluamme tuoda uudet ruokatrendit ensimmäisten joukossa näkyviin
asiakkaillemme, summaa Mikkola.

Moniosaajia ja yhteisöllisiä innovaatioita

K-Marketin kauppiaspäivillä Oulussa palkittiin myös muiden alueiden parhaita kauppiaita sekä annettiin kunniamainintoja eri osa-
alueilla onnistuneesta kaupanteosta.

Vuoden asiakastyytyväisyyspalkinnolla palkittiin Tornion K-Market Olavinlinna kauppiaanaan Olavi Kinnunen. Vuoden tulokkaan
palkinnon nakkasivat kauppiaspariskunta Antti ja Anu Juopperi, jotka luotsaavat Oulussa K-Market Tuiraa ja K-Market
Koskelaa.

Vuoden teko tunnustuksella palkittiin Oulusta K-Market Metsokankaan Ilkka Heikkinen, joka on rakentanut kaupastaan
yhteisöllisen ja kehittänyt kauppaa ympäristön ehdoilla. Palkintoperusteluissa huomioitiin erityisesti asuinalueen lapset ja nuoret
huomioiva tekeminen. Heikkinen on järjestänyt kaupallaan nuorten kanssa yhdessä Snobi hobi tapahtuman ja tehnyt paikallisen
yläasteen kanssa Älä näpistä! -videon, joka on alle vuodessa kerännyt Youtubessa jo puoli miljoonaa näyttökertaa:
https://www.youtube.com/watch?v=3cmqtm_Rfcs 

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-kauppiaat Juha ja Anette Mikkola, p. 040 744 9206
K-kauppiaat Antti ja Anu Juopperi p. 040 757 8364
K-kauppias Olavi Kinnunen, p. 0400 690 980
K-kauppias Ilkka Heikkinen, p. 044 237 7386
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  


