
Oulun Neste K Isko uudistui – ”Isko on nyt iskussa!”
Pohjantien varrella, Puolivälikankaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Neste K Iskon uudistusremontti on valmistunut.
Uudistuksessa liikenneaseman ilme ja palvelut rakennettiin uuden Neste K -konseptin mukaisiksi.

– Pitkä uudistusremontti on valmistunut ja Neste K Isko on nyt kovassa iskussa. Iskon uudistus tekee asemasta alueensa parhaan, kertovat
Neste K Iskon kauppiaat Mari ja Pasi Haapala.

Laadukas kahvi kiinnostaa oululaisia

Liikenneaseman oma kahvila ja ravintola uudistettiin Neste K -konseptin mukaiseksi, jonka ruokatuotekonseptin on suunnitellut muiden Neste
K -asemien tavoin Food Camp Finlandin keittiömestari Pekka Terävä.

– Lisäksi käyttöömme on otettu maailmanluokan ravintoloistakin löytyvä Nespresson erikoiskahvikone, jonka kautta oululaisetkin pääsevät
käsiksi Michelin-ravintolatason kahveihin. Kahvin laadulla mitattuna pystymme helposti kilpailemaan Oulun keskustan kahviloiden kanssa,
kertoo Mari Haapala.

Uudistetussa Neste K Iskossa on lounasbuffetin lisäksi myös Kotipizza Go -konsepti, jossa asiakas saa minuutissa valmiin pizzapalan suoraan
uunista. Arkiaamut käynnistää edelleen runsas aamiaisbuffet.

Pesut uudistusten keskiössä

Quick Wash -autopesu uudistettiin jo ennen varsinaista remonttia. Koko pesuhalli uudistettiin pesukoneesta lähtien. Pesuun mahtuu isompikin
auto, sillä korkeutta on 270 cm ja leveyttä 260 cm.

– Olen huomannut auton pesetyksen lisääntyneen viime vuosina, joten on tärkeää pystyä palvelemaan asiakkaita laadukkaammilla välineillä
myös tässä palvelussa, sanoo Pasi Haapala.

Autoille asema tarjoilee Nesteen Suomessa kehitettyjä polttoaineita ja kattavan valikoiman Nesteen autotarvikkeita. Lisäksi mittarikentältä voi
tankata 4-T-pienkonebensiiniä esimerkiksi ruohonleikkureihin tai perämoottoreihin.

Haapaloiden toinen asema Neste K Laanila Oulussa uudistetaan myös tämän vuoden loppuun mennessä.

Neste K muuttaa liikenneasemakulttuuria – lisää yrittäjiä haetaan

Neste K -ketju on uudistunut nopeasti ja hakee nyt uusia Neste K -kauppiasyrittäjiä riveihinsä. Kaikki Neste K -asemat on uudistettu vuoden
2018 loppuun mennessä.

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:
Neste K -kauppias, Pasi Haapala, p. 0400 582 629
Mikko Paukkonen, ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, p. 050 567 9761

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.


