
K-Market Puulantori Kangasniemeltä alueensa paras K-Market –
kunniamainintoja Jyväskylään
Vuoden 2017 parhaita K-Marketeja Keski- ja Itä-Suomesta palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä Kuopiossa. Alueensa
parhaaksi K-Market kauppiaaksi valittiin kauppiaspariskunta Eleonoora Karlsson-Seppänen ja Mikko Seppänen K Market
Puulantorista. 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.

Puulis, aina hymy huulis

– Teemme Mikon kanssa tätä työtä suurella sydämellä ja haluamme olla mahdollisimman aitoja, jotta se tunne välittyy myös kaupan
tunnelmaan. Tietenkin meillä on huippu henkilökunta, joka on innolla mukana kehittämässä kauppaa. Tulimme kauppiaiksi
Puulantorille vuosi sitten ja asiakkaat ovat todella sydämellisesti ottaneet meidät vastaan, kertovat K-Market Puulantorin kauppias
Eleonoora Karlsson-Seppänen.

– Olemme halunneet kehittää K-Market Puulantorista mahdollisimman lämminhenkisen ja kyläkauppamaisen yhteisön, niin että
kauppa on aidosti asiakkaiden ja kaupan väen näköinen, sanoo Karlsson-Seppänen.

– Seuraavaksi uudistamme kaupan ilmettä uudenaikaiseksi, mutta rakennamme koko ajan valikoimia asiakastoiveiden
perusteella. Tarkoitus on tuoda kauppamme ainutlaatuista tunnelmaa ja meidän kauppiaiden omaa persoonaa myös somessa
paremmin esille. Some-näkyvyytemme perustuu oman häshtägimme ympärille #puulisainahymyhuulis, summaa Karlsson-
Seppänen.

Vuoden tulokas- ja Vuoden nippukauppias -palkinnot

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

Vuoden Nippukauppias tunnustuksella palkittiin kauppiaspariskunta Tero ja Kirsi Lehtonen, jotka luotsaavat Jyväskylässä viittä
ketjun kauppaa, K-Market Lohikoskea, K-Market Kangaslampea, K-Market Ainolanrantaa, K-Market Kekkolantietä ja K-Market
Kuokkalanpeltoa. Tunnustus myönnettiin monikauppamallin erittäin ansiokkaasta johtamisesta.

Vuoden tulokas -palkinnon sai kauppiaspariskunta Henri ja Reetta Puromäki, jotka luotsaavat Jyväskylässä neljää kauppaa, K-
Market Vaajakoskea, K-Market Halssilaa, K-Market Jyskää ja K-Market Aittorinnettä.

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 Eleonoora Karlsson-Seppänen, p. 041 502 5678
K-kauppias Tero Lehtonen, p. 040 564 3414
K-kauppias Henri Puromäki, p. 050 503 4022
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  


