
K-Market Ruovesi alueensa paras K-Market – kunniamaininta
Valkeakoskelle
Vuoden 2017 parhaita K-Marketeja Länsi-Suomesta ja Pohjanmaalta on palkittu. Alueensa parhaaksi K-Market kauppiaaksi
valittiin kauppiaspariskunta Eija ja Jouko Ahonen K-Market Ruovedestä. 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 23. tammikuuta Cumulus Resort Edenissä
Nokialla. Juhlaan olivat kerääntyneet noin 100 K Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Varsinais-Suomesta, Satakunnasta,
Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.

Henkilökohtainen asiakaspalvelu voiton avaimena

– Kauppamme selkeä vahvuus on henkilökohtainen asiakaspalvelu, eli kohtaamme asiakkaat tervehtien ja toiveita kuunnellen.
Palvelun mahdollistaa sitoutunut henkilökuntamme, joka myös työskentelee täysillä kaupan menestyksen hyväksi. Kiitos
henkilökuntamme, olemme luoneet kauppaan fiiliksen, että sinne on asiakkaiden aina kiva tulla, kertoo K-Market Ruoveden
kauppias Eija Ahonen.

– Pienenä K-Markettina olemme tehneet kaupastamme oman näköisemme. Alueen muista kaupoista meidät erottaa siitä, että
kaupasta löytyy paistopiste ja salaattibaari. Paistopisteestä löytyy lämpimäisiä heti aamusta lähtien. Hyvän palvelun filosofiaamme
kuuluu, että vähintään kerran otamme tuotetta hyllyyn, jota asiakas valikoimiimme toivoo. Näin saadaan testattua tuotteen suosio,
jatkaa kauppias Jouko Ahonen.

– Haluamme kiittää asiakkaitamme, jotka käyvät kaupassamme. Olemme paikkakunnalta kotoisin, joten paikallistuntemuksemme
asiakkaiden palvelemisessa on etu. Kauppaamme tullessa kauppiaan löytää lähes aina kaupasta, emännän aamuvuorosta ja
isännän iltavuorosta, summaa Eija Ahonen.

Moniosaajia palkittiin Valkeakoskelta 

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

Vuoden Nippukauppias tunnustuksella palkittiin kauppiaspariskunta Jarno ja Mia Eklund, jotka luotsaavat Valkeakoskella
kolmea ketjun kauppaa, K-Market Apiankatua, K-Market Pepperonia ja K-Market Sointulaa. Tunnustus myönnettiin
monikauppamallin erittäin ansiokkaasta johtamisesta.

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 Eija ja Jouko Ahonen, p. 0400 492 552
K-kauppiaat Jarno ja Mia Eklund, p. 0400 871 325
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  


