
Turkulainen K-Market Nättäri alueensa paras K-Market –
Hansakortteliin kunniamaininta
Vuoden 2017 parhaita K-Marketeja Länsi-Suomesta ja Pohjanmaalta on palkittu. Alueensa parhaaksi K-Market kauppiaaksi
valittiin Pia Eloranta K-Market Nättäristä. 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.

Kauppa uudella vuosisadalla 

– Kauppamme selkeä ykkösprioriteetti on asiakaspalvelu, jota teemme suurella sydämellä. Meillä tervehditään jokaista asiakasta,
palautteisiin ja toiveisiin reagoidaan välittömästi. Palvelun kulmakivenä toimii ammattitaitoinen ja ihmisläheinen henkilökuntamme,
joka työskentelee aina iloisena asiakasta kuunnellen, kertoo K-Market Nättärin kauppias Pia Eloranta.

– Noin vuosi sitten valmistunut remontti toi kauppamme aivan uudelle vuosisadalle, tässäkin asiassa kuuntelimme asiakkaita ja
toteutimme heidän toiveitaan. Saimme luotua mahtavan kyläkauppatunnelman tänne kerrostalojen keskelle, jatkaa Eloranta.

– Suurin kiitos palkinnosta kuuluu mahtaville asiakkaille ja henkilökunnalle, jotka ovat mahdollistaneet kaiken tämän. Tästä voi
hymyssä suin jatkaa eteenpäin, summaa Eloranta.

Vuoden teko palkinto Hansakortteliin

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

Vuoden teko tunnustuksella palkittiin K-Market Hansakorttelin kauppias Tuulia Nieminen. Palkinnon perusteena oli
kauppakohtaisen liikeidean toteutus, jota kuvaillaan selkeäksi ja ”hurmaavan helpoksi”. Liikeidea ohjaa toimintaa mm. valikoiman
muodostuksessa ja markkinoinnissa. Omanlainen liikeidea näkyy selkeästi myös kaupan some-kanavissa. Liikepaikkana
Hansakortteli ei ole tyypillisimmästä päästä ja kaupassa tämä on huomioitu hyvin toiminnan suunnittelussa.

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 Pia Eloranta, p. 050 490 8777
K-kauppias Tuulia Nieminen, p. 045 137 1073
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  


