K-Citymarket Hämeenlinna Tiiriö uudistui
Uudistustyöt K-Citymarket Hämeenlinna Tiiriössä ovat valmistuneet. Kaupan järjestys on selkeytynyt ja mukaan valikoimaan on
tullut vaativampaankin makuun sopivia uutuuksia, kuten pienpanimo-oluita, sushia, vege- ja gluteenittomia tuotteita. Myös
kaupan ekologisuuteen ja energiatehokkuuteen on uudistuksen yhteydessä panostettu paljon.
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– Uudistuksessa kaikki sisäpinnat, kalusteet ja valaistukset on uusittu, minkä lisäksi olemme parantaneet valikoimia ja täydentäneet niitä uusilla
tuotteilla. Järjestystä on vaihdettu selkeämmäksi ja opasteita lisätty. Olemme uudistaneet kaupassa oikeastaan kaiken lattiasta kattoon ja
kassa-alueelta takahuoneisiin asti, kauppias Jari Väisänen kertoo.
Energiatehokkaat, ympäristöystävälliset ratkaisut
Ekologiset ratkaisut ovat ohjanneet K-Citymarket Tiiriön uudistusta. Kylmäkalusteet esimerkiksi maitokaapissa vaihdettiin ovellisiksi, valaistus
toteutettiin ledeillä ja talotekniikassa sekä kylmälaitehankinnoissa painotettiin vahvasti ympäristöystävällisyyttä. Uudet kylmälaitteet toimivat
huippumodernisti nyt hiilidioksidilla, millä päästään huomattavasti pienempiin kasvihuonepäästöihin kuin vanhoilla laitteilla.
Kaupasta on helppo ostaa ja inspiroitua
Uudistuksen myötä K-Citymarket Hämeenlinna Tiiriön kaikki osastot kokivat uudistuksen. Erityisesti panostettiin tuoretuotteisiin, eli hedelmiin ja
vihanneksiin sekä kalaan ja lihaan. Myös palvelutiski koki täydellisen kokonaisuudistuksen. Palvelutiskin palvelut monipuolistuivat, kun tiskin
keskivaiheille rakennettiin myös pieni liedellinen ruoanvalmistuspiste. Ruoanvalmistuspisteellä voidaan jatkossa esimerkiksi opastaa erilaisten
ruokalajien valmistusta ja maistattaa lämpimiä ruokia. Jatkossa tiskin päädyssä toimii myös juuston leikkauspiste. Palvelulinjastosta on jatkossa
saatavilla myös laadukkaat sushit. Lisäksi juomaosastolle rakennettiin oma alueensa pienpanimo- ja erikoisoluille.
– Ruoanvalmistuspiste on jatkossa ahkerassa käytössä. Hyödynnämme sitä muun muassa sesonkiherkkujen valmistukseen ja
ruoanvalmistusvinkkien esiin tuomiseen. Patojen ja kattiloiden ääressä on luontevaa jutustella asiakkaiden kanssa ja toivottavasti voimme tällä
tavalla palvella asiakkaitamme jälleen astetta paremmin. Tarjota sekä helppoutta että inspiraatiota ruokaostosten tekemiseen, Väisänen
kuvailee.
Viihtyisä levähdyspaikka K-Kulma
Uudistuksen yhteydessä K-Citymarket Tiiriöön rakennettiin myös viihtyisä ja laadukas kahvioalue K-Kulma, johon voi hetkeksi istahtaa
nauttimaan joko palvelulinjaston tai kaupan sisällä toimivan arvostetun konditoria-leipomo R.Kokon herkuista.
– K-Kulmaa sisustettaessa halusimme siitä mahdollisimman viihtyisän. Materiaali- ja kalustevalinnoissa valitsimme vain parasta. Pyrimme kaikin
tavoin olemaan asiakkaan ajan arvoinen kauppa, Väisänen toteaa, viitaten K-Citymarketin uuteen asiakaslupaukseen.
Kauden vaatteet, kengät ja tarvikkeet
Uudistunut K-Citymarket Hämeenlinna Tiiriö tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös pukeutumisen, kauneuden ja kodin ostoksille. Valikoimat elävät
vahvasti sesonkien mukana. Kenkäosastolle on tuotu useampia uusia merkkikenkiä, kuten Collection by Clarks, Menbur ja Madden Girl.
Lisäksi osaston ilmettä on avarrettu. Tavoitteena on tarjota samasta paikasta jalkineet koko perheelle. Kauneustuotteiden osalta kaupassa on
panostettu erityisesti tuotteiden inspiroivuuteen, löydettävyyteen ja ostamisen helppouteen. Kaikkiaan osastoilla on kehitetty eteenpäin
tilaratkaisuja ja tuotteiden järjestystä on muutettu, sekä opastuksia selkeytetty.
Kehitystyö jatkuu
Kehitystyö jatkuu edelleen uudistuksen valmistumisen jälkeenkin.
– Tämä uudistus on ollut iso projekti, ja onneksi se on edennyt hyvin. Olemme saaneet asiakkailta ihanaa palautetta ja tsemppiviestejä, vaikka
remontti on varmasti hankaloittanut heidän ostoskäyntejään. Henkilökuntamme on myös ollut todella upeasti mukana projektissa ja uudistusta
on tehty täydellä sydämellä ihan joka osastolla. Tässä kohtaa ei voi muuta kuin ihailla sitä yhteistyötä, jolla tämä kaikki on saatu aikaan ja
kiittää kaikkia osapuolia upean lopputuloksen aikaansaamisesta. Seuraavaksi uudistustyöt siirtyvät ulkotiloihin ja lisäksi kuuntelemme
jatkossakin tarkasti asiakkailtamme saamaamme palautetta ja pyrimme toteuttamaan heidän toiveitaan, kauppias Jari Väisänen ja
tavaratalopäällikkö Marjut Kokkonen sanovat tyytyväisinä.
Uudistuksen valmistumista juhlistetaan keskiviikkona 29.5.2019. Silloin on luvassa on muun muassa leipomo R.Kokon valmistamaa kakkua ja
kahvia, tarjouksia ja maistatuksia. Uudistunutta juomaosastoa juhlitaan perjantaina 7.6.2019 klo 10-18, kun Sinebrychoffin hevoset saapuvat
kaupan pihalle.
Lisätietoja:
Kauppias Jari Väisänen, p. 050 564 8133, jari.vaisanen@citymarket.fi
K-ryhmän viestintä, p. 050 596 7977, viestinta@kesko.fi (klo 8-16)
K-Citymarket on suomalainen moderni hypermarket, joka tarjoaa asiakkailleen monipuoliset valikoimat elintarvikkeita ja käyttötavaraa. KCitymarket tunnetaan inspiroivista valikoimistaan ja palveluistaan, erinomaisesta ruokaosaamisesta sekä vaivattomasta asiointikokemuksesta.
Jokaisessa K-Citymarketissa toimii kauppiasyrittäjä. Suomessa on tällä hetkellä 81 K-Citymarketia. www.k-citymarket.fi
K-Citymarket – Aikasi arvoinen kauppa.

