
K-kauppias Jouni Kuivaniemen hallintaan uusi liikenneasema ja
kaksi K-Marketia Nokialla
Tampereen Lielahden Neste K-market kauppias Jouni Kuivaniemi aloittaa K-kauppiaana myös Nokian K-Market Myllyhaassa, K-
Market Maununkadussa ja Neste K Ilkantiessä.

Kuivaniemi on jo siirtynyt Neste K Ilkantien kauppiaaksi ja tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat jo pitkällä aseman suhteen.

– Neste K Ilkantielle ei ole vielä tehty Neste K -ketjun konseptiuudistusta. Tarkoitus on aloittaa uudistuksen suunnittelu heti ja
toivottavasti kesällä päästäisiin remontoimaan. Muita merkittäviä muutoksia tuskin tehdään ennen sitä, sillä asema toimii ja myy
hyvin, kertoo kauppias Jouni Kuivaniemi.

– Asemalla on hyvät ruokakaupan valikoimat ja tätä vahvuutta olisi tarkoitus korostaa myös uudistusremontin jälkeenkin. Toisaalta
kahvion valikoimiin ja palveluihin uudistus tuo tuntuvaa parannusta, kertoo Kuivaniemi. 

– Neste K Ilkantiellä on uusi autonpesukone ja sen markkinointiin panostetaan. Hyvä palvelu ja siisti asema ovat tärkeitä tekijöitä,
jotta voimme olla alueen paras liikenneasema. Uskon tulevan konseptiuudistuksen luovan myös työntekijöille parempaa työssä
viihtyvyyttä, sanoo Kuivaniemi.

Kaupat hyvässä kunnossa

K-Market Myllynhaan ja K-Market Maununkadun osalta on myös mietitty tulevia kehityskohteita.

– K-Marketeissa vahvuus on henkilökunnan pitkä kokemus. Lisäksi kaksi kauppaa mahdollistaa joustavamman
valikoimamuokkauksen heti alussa, sanoo Kuivaniemi.

– Aion kuunnella henkilökuntaa ja kysellä asiakkaiden toiveita, jotta olisimme ykkösvaihtoehto heidän lähikaupakseen. Kaupat
ovat myös hyvässä kunnossa, siitä iso kiitos henkilökunnalle, mutta varmasti voimme yhdessä tehdä niistä vieläkin parempia,
kannustaa Kuivaniemi.

Hävikki vähenee monikauppamallilla

Kuivaniemi kertoo, että monikauppamalli vähentää kauppojen hävikkiä.

– Tuotteet voidaan tasata menekin mukaan kauppojen välillä varsinkin kun kauppojen etäisyys ei ole suuri, kertoo Kuivaniemi.

K-kauppias Jouni Kuivaniemen kaupat ja liikenneasemat Tampereen seudulla

Neste K Lielahti, Tampere, aloittanut 24.07.2012
Neste K Ilkantie, Nokia, aloittanut 1.4.2018
K-Market Myllyhaka, Nokia, aloittaa 7.5.2018
K-Market Maununkatu, Nokia, aloittaa 4.6.2018

Lisätietoja:
Kauppias Jouni Kuivaniemi, p. 0400 626 587

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-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 

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


