
Neste K Riihimäen uudistus valmis – uutta ilmettä hehkuvat niin
kahvila kuin sisustuskin
Riihimäen Neste K -liikenneaseman uudistusremontti on valmistunut. Avajaisia vietetään keskiviikkona 28.2.2018.
Uudistuksessa liikenneaseman ilme ja palvelut rakennettiin uuden Neste K -konseptin mukaisiksi. Avajaisissa asiakkaita
viihdyttää legendaarinen Sepi Kumpulainen klo 11 alkaen.

– Parasta muutoksessa on, että saimme enemmän tilaa kahvittelijoille ja samalla kahvilatuotteita paremmille esille palvelulinjastolla. Olemme
saaneet paljon positiivista palautetta liikenneaseman uudesta avaruudesta, kertoo Neste K Riihimäen kauppias Paula Nikkanen.

– Avajaispäivänä kauppa täyttyy aamusta alkaen hyvistä tarjouksista. Musiikista vastaa Sepi Kumpulainen. Aseman avajaisten ohella
juhlistan myös 10-vuotista K-kauppiuuttani Riksussa, jatkaa Nikkanen.

Neste K Riihimäki tarjoaa myös K-ruokakaupan palvelut, jonka valikoimista löytyy ruoanlaiton perusraaka-aineet, mutta myös paljon
erikoistuotteita.

– Suurimmat panostukset tehtiin kahvilatuotteiden valikoiman ja laadun parantamisessa. Ruokakaupan puolelta valikoima pysyi lähes samana,
teimme pieniä viilauksia valikoimarakenteeseen ja näkymää asiakkaalle selkeämmäksi, sanoo Nikkanen.

Tiedossa laadukasta ruokaa ja kahvia

Liikenneaseman oma kahvila uudistettiin Neste K -konseptin mukaiseksi, jonka tuotteet on suunnitellut muiden Neste K -asemien tavoin
keittiömestari Pekka Terävä. Samoin Terävän johdolla Neste K Riihimäen henkilökunnan osaamista on syvennetty Food Camp Finlandin
koulutuksessa Helsingissä.

– Quick Wash -autopesumme on myös uudistunut entistä laadukkaammaksi sekä asiakkaalle että autolle. Se hyödyntää EuroCarWashin
uusinta uutta tekniikkaa, kertoo Nikkanen.

Autoille asema tarjoilee Nesteen huippulaatuisia Suomessa kehitettyjä polttoaineita ja kattavan valikoiman Nesteen autotarvikkeita. Neste-
apillä tankkaukset sujuvat kätevästi matkapuhelimella ilman korttia tai käteistä.

Tavoitteena sadan Neste K -aseman verkosto – lisää yrittäjiä haetaan

Neste K -ketju on uudistunut nopeasti ja hakee nyt uusia Neste K -kauppiasyrittäjiä riveihinsä. Kaikki Nesteen ja K-ryhmän yli 70 yhteistä
asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Asemia on uudistettu jo yli 50.

Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin sadan Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia
euroja.

Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Suomen Neste K -
liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta
riippuen.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita,
nopeasti ja vaivattomasti.

Lisätietoja:
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Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon yli 70 yhteistä asemaa muutetaan ja
uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


