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Tokmanni avaa 150. myymälänsä Loviisaan uudella myymäläkonseptilla 
– 150 myymälän kunniaksi jaossa yli 23 000 yllätysämpäriä eri puolilla Suomea 

Vahvasti laajentuva halpakauppakonserni Tokmanni avaa 150. myymälänsä Loviisassa torstaina 21.5.2015 
klo 9.00. Myymälässä pilotoidaan uutta ja modernia myymäläkonseptia, jonka mukaisesti asiakkaille 
tarjotaan aiempaa helpompi ja miellyttävämpi asiointikokemus. Tokmanni-konsernin 150 myymälää 
juhlitaan muun muassa jakamalla yllätysämpäreitä kaikissa konsernin myymälöissä avajaisaamuna. 

 

Viimeisten vuosien aikana Tokmanni on avannut viidestä seitsemään uutta myymälää eri puolilla Suomea 
vuosittain. Loviisan Tokmannin myötä Tokmanni-konserni saavuttaa merkittävän välietapin kasvustrategiansa 
toteuttamisessa ja vankistaa asemaansa Pohjoismaiden suurimpana käyttötavaroiden myyntiin keskittyneenä 
halpakauppakonsernina.  

– Myymäläverkostomme 150. myymälä Loviisassa on erinomainen osoitus halpakaupan jatkuvasta kehityksestä. 
Kuluttajat ovat nykyisin erittäin hintatietoisia ja tekevät järkeviä ja harkittuja ostoksia. Loviisan Tokmannin avulla 
vahvistamme edelleen sitä käsitystä, että nykyajan halpakauppa on moderni ja viihtyisä sekä tarjoaa mukavan 
asiointikokemuksen ja parhaan hinta-laatusuhteen eli vastaa siten erinomaisesti kuluttajien odotuksiin, Tokmannin 
toimitusjohtaja Heikki Väänänen sanoo. 

Osoitteessa Porvoonkatu 2, 07900 Loviisa palveleva Loviisan Tokmanni toimii konsernin lippulaivamyymälänä. 
Kokonaispinta-alaltaan noin 2 500 ja myyntipinta-alaltaan noin 2 100 neliömetrin kokoinen myymälä tarjoaa 
runsaan valikoiman kuivaelintarvikkeita ja kodin käyttötavaroita, kuten taloustavaroita, kodintekstiilejä, vaatteita ja 
asusteita, nestekaasua sekä vapaa-ajan, teknokemian ja kodintekniikan ja viihteen tuotteita. Lisäksi myymälän 
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yhteydessä palvelee erillinen puutarhamyymälä. Myymälässä on myös Veikkaus- ja Tax-free-palvelut sekä 
Tokmannin verkkokaupan noutopiste. 

Myymälän suunnittelussa on panostettu erityisesti viihtyisän asiointikokemuksen varmistamiseen.  

– Loviisan Tokmanni on ilmeeltään moderni ja raikas sekä tarjoaa asiakkaille erittäin hyvän käsityksen 
tuotevalikoimamme laajuudesta ja monipuolisuudesta. Olemme helpottaneet ostamista myymälässä muun 
muassa sijoittelemalla tuotteita ja tuoteryhmiä teemoittain niin, että esimerkiksi ajankohtaiseen sesonkiin, kotiin, 
muotiin sekä vapaa-aikaan liittyvät tuotteet muodostavat selkeitä kokonaisuuksia. Myös myymäläkalusteissa ja  
-opasteissa sekä myymälässä liikkumisen suunnittelussa on korostettu viihtyisyyttä ja helppoa ostamista, 
Tokmannin myyntijohtaja Panu Porkka kertoo.    

Loviisan Tokmannin myymäläpäällikkönä toimii Mathias Matsinen. Myymälä on avoinna arkisin klo 8–20, 
lauantaisin klo 8–20 ja sunnuntaisin klo 12–18.  

Tokmanni jakaa 150 myymälänsä kunniaksi myymälöissään yli 23 000 yllätysämpäriä sekä arpoo  
neljä henkilöautoa 

Tokmannin myymäläavajaisista tuttuun tapaan Loviisan Tokmannin avajaisissa jaetaan 1 000 yllätysämpäriä. 
Tokmanni-konsernin 150 myymälän kunniaksi yllätysämpäreitä jaetaan lisäksi kaikissa muissa Tokmanneissa, 
Tarjoustaloissa, Robinhoodeissa ja Maxi-Kodintukuissa 150 kappaletta torstaina 21.5. myymälöiden avautuessa.  
Lisäksi Tokmanni arpoo verkkokaupassaan 18.–24.5.2015 ostaneiden kesken kymmenen 100 euron lahjakorttia, 
joilla voittajat voivat täyttää unelmaämpärinsä. 

– 150 myymälämme kunniaksi jaamme myymälöissämme ja verkkokaupassamme yhteensä yli 23 000 
yllätysämpäriä sekä arvomme neljä upouutta henkilöautoa. Yllätysämpärien lisäksi kaikki myymälämme ja 
verkkokauppamme ovat täynnä huippuhalpoja tarjouksia kahden viikon ajan, Porkka kertoo.  
 
Tokmanni kasvaa jatkossakin 

Tokmanni-konserni pyrkii laajentamaan myymäläverkostoaan yli 10 000 neliömetrillä vuodessa. Konsernin 
tavoitteena on avata vuosittain useita uusia myymälöitä eri puolille Suomea sekä tarvittaessa etsiä nykyisille 
myymälöilleen uusia, liikenneyhteyksiltään parempia sekä valikoimiltaan suurempia ja sitä kautta paikkakuntien 
asukkaita aiempaa monipuolisemmin palvelevia liiketiloja. Uusien Tokmannien avajaisia vietetään syksyllä 
esimerkiksi Jämsässä, Kemissä, Lappeenrannassa ja Nivalassa. 

– Etsimme jatkuvasti uusia kauppapaikkoja noin 10 000 asukkaan taajamista, joissa kaupan palvelut ovat noin 15 
minuutin ajomatkan päässä. Tällaisia alueita on Suomessa vielä paljon, joten Tokmannilla on potentiaalia laajentua 
voimakkaasti jatkossakin. Arvioimme, että Tokmanneja mahtuu Suomeen vielä noin 50 eli yhteensä noin 200 
myymälää, Väänänen kertoo.  
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Lisätietoja: 

 
Heikki Väänänen 
toimitusjohtaja 

puh. 020 728 6044 
etunimi.sukunimi(at)tokmanni.fi 

 
Panu Porkka 
myyntijohtaja 

puh. 020 728 6045 
etunimi.sukunimi(at)tokmanni.fi 
 

Tokmanni-konserni on Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju. Konserniin kuuluu 
yhteensä 150 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.  


