
K-Market Herttu Varkaudesta alueensa paras K-Market –
kunniamainintoja Leppävirralle ja Lieksaan
Vuoden 2017 parhaita K-Marketeja Keski- ja Itä-Suomesta palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä Kuopiossa. Alueensa
parhaaksi K-Market kauppiaaksi valittiin Perttu Laitinen K-Market Hertusta. Palkinnon perusteina olivat erinomainen myynnin- ja
asiakastyytyväisyyden kehitys, suunnitelmallinen toiminta sekä jatkuva oman toiminnan uudistaminen.

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä Kuopiossa 24. tammikuuta Kylpylähotelli
Rauhalahdessa. Juhlaan olivat kerääntyneet noin 70 K Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Keski- ja Itä-Suomesta.

Ihmisen kokoinen ruokakauppa

– Olemme jumpanneet koko vuoden kaupallamme liikeidean ja strategian kanssa. Tiedämme nyt mihin keskitymme ja kuten
kaupan ikkunassakin lukee, olemme ihmisen kokoinen ruokakauppa. Kauppa on valikoimaltaan suurempi kuin miltä näyttää ja
olemme ottaneet ennakkoluulottomasti asiakkaiden toiveita hyllyyn. Kaupan sydän on kuitenkin palvelutiski, joka on selkeä
kilpailuetu tällä alueella, kertoo K-Market Hertun kauppias Perttu Laitinen.

– Kauppa on ikuinen kehittämisprosessi ja koko ajan meidän pitää tarkkailla kilpailutilanteen kehitystä. Yritämme saada uusiin
asiakkaisiin paremmin kontaktia ja toisaalta tutuille asiakkaille pyrimme tarjoamaan entistäkin henkilökohtaisempaa palvelua,
sanoo Laitinen.

– Nöyrimmät kiitokset asiakkaille ja henkilökunnalle siitä, että olemme Itä-Suomen paras K-Market, summaa Laitinen.

Asiakastyytyväisyys- ja Vuoden teko -palkinnot

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

Vuoden asiakastyytyväisyyspalkinnon nakkasi Pentti Kaulamo, joka luotsaa K-Market Kaulamoa Leppävirralla.

Vuoden teko tunnustuksella palkittiin K-Market Muskotin kauppias Miia Päivinen Lieksasta.

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 Perttu Laitinen, p. 0400 108 654
K-kauppias Pentti Kaulamo, p. 0400 376 253
K-kauppias Miia Päivinen, p. 0500 271 982
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  


