Tokmanni Oy
LEHDISTÖTIEDOTE
6.5.2015

Vantaan Tammiston Tarjoustalosta Tokmanni
Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppakonserni Tokmanni avaa
uudistetun myymälän Tokmanni-ketjunimellä Vantaan Tammistossa torstaina 7.5.2015 klo 9.00. Myymälä
on entinen Tarjoustalo-ketjumyymälä, jossa on tehty brändimuutos ja paljon uudistuksia
asiointikokemuksen parantamiseksi.

Tutuissa liiketiloissa osoitteessa Valimokuja 2 01510 Vantaa palveleva myymälä tarjoaa runsaan valikoiman
kuivaelintarvikkeita ja kodin käyttötavaroita, kuten taloustavaroita, kodintekstiilejä, vaatteita ja asusteita, työkaluja,
nestekaasua sekä vapaa-ajan, teknokemian ja kodintekniikan ja viihteen tuotteita. Myymälässä myydään lisäksi
Veikkauksen tuotteita. Myymälässä on myös Tax-free-palvelut ja Tokmannin verkkokaupan noutopiste. Lisäksi
myymälän yhteydessä palvelee erillinen puutarhamyymälä.
Tokmanni-brändiin yhdistämisen myötä myymälässä on uudistettu myymäläilmettä ja -opasteita sekä sijoiteltu
tuotteita ja tuoteryhmiä uudelleen niin, että asiakkaat löytävät etsimänsä tuotteet sekä ajankohtaiset sesonki- ja
tarjoustuotteet aiempaa helpommin.
– Tammiston Tokmanni on viihtyisä, tuotevalikoimiltaan monipuolinen ja erittäin suositussa kauppakeskittymässä
sijaitseva myymälä. Brändimuutoksen ja sen yhteydessä tehtyjen uudistusten myötä uskomme myymälän
vastaavan entistäkin paremmin asiakkaiden odotuksiin esimerkiksi asiointikokemuksen, tuotevalikoiman ja
hintatason osalta, Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja Heikki Väänänen kertoo.
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Tammiston Tokmanni on kooltaan noin 6 000 neliömetriä, josta myyntipinta-alaa on noin 5 450 neliömetriä.
Myymälä palvelee arkisin klo 9–21, lauantaisin klo 9–18 ja sunnuntaisin klo 12–18.
Avajaistorstaista lauantaihin Tammiston Tokmanni on täynnä houkuttelevia avajaistarjouksia. Tokmannin
myymäläavajaisista tuttuun tapaan nopeimmille asiakkaille jaetaan lisäksi 1 000 tuotelahjoja sisältävää
yllätysämpäriä ilmaiseksi. Kahdessa ämpärissä on tuotelahjojen lisäksi 100 euron lahjakortti Tokmanni-konsernin
myymälöihin.
Uusimpien brändimuutosten myötä Tokmanni on yhdistänyt Yksi yhtenäinen Tokmanni -strategiansa mukaisesti
Tokmanni-myymäläketjuun jo yli 50 myymälää. Suomen suurista kaupungeista esimerkiksi Espoossa, Tampereella
ja Turussa kaikki konsernin myymälät palvelevat jo Tokmanni-ketjunimellä. Helsingissä konsernilla on jo neljä ja
Vantaalla Tammiston Tokmannin myymäläavauksen myötä kaksi Tokmanni-myymälää. Yhteensä Tokmanniketjumyymälöitä on jo noin 130 kaikista konsernin 149 myymälästä. Kaikki loput konserniin kuuluvat Tarjoustalot,
Robinhoodit ja Maxi-Kodintukut muutetaan Tokmanni-ketjumyymälöiksi kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna
Tokmanni luopui Säästöpörssi-, Vapaa Valinta- ja Maxi-Makasiini-ketjunimien käytöstä.
Brändimuutosten ohella Tokmanni-konserni pyrkii strategiansa mukaisesti laajentamaan myymäläverkostoaan yli
10 000 neliömetrillä vuodessa. Lisäksi konserni tarvittaessa etsii nykyisille myymälöilleen uusia,
liikenneyhteyksiltään parempia sekä valikoimiltaan suurempia ja sitä kautta paikkakuntien asukkaita aiempaa
monipuolisemmin palvelevia liiketiloja. Tammiston Tokmannin brändimuutoksen kanssa samaan aikaan torstaina
7.5. klo 9.00 Tokmanni avaa uuden myymälän Orivedellä. Vielä myöhemmin toukokuussa Tokmanni avaa uuden
myymälän Loviisassa ja syksyllä esimerkiksi Jämsässä ja Kemissä.
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Tokmanni-konserni on Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju. Konserniin kuuluu
yhteensä 149 myymälää myymäläketjujen Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood ja Maxi-Kodintukku alla. Konserni yhdistää kaikki
myymäläketjunsa Tokmanni-ketjunimen alle vuoden 2015 loppuun mennessä. Myymäläverkosto kattaa koko Suomen etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Pohjoisin myymälä on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Myymäläketjujen lisäksi konserniin
kuuluu verkkokauppa. Konsernin hallinto- ja logistiikkakeskus sijaitsee Mäntsälässä. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 734
miljoonaa euroa. Tokmanni-konserni työllistää tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä.
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