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Uusi Tokmanni Euraan 

 
Tokmanni avaa uuden myymälän Eurassa torstaina 6.9.2018 klo 9.00. Uusi myymälä sijaitsee juuri 
laajennetussa liikerakennuksessa osoitteessa Satakunnankatu 4 ja korvaa muutaman sadan metrin päässä 
pitkään palvelleen, keskiviikkona 5.9.2018 suljettavan Tokmanni-myymälän. Edeltäjäänsä merkittävästi 
tilavamman myymälän avajaisissa on Tokmannille tuttuun tapaan sekä avajaistarjouksia että tuotelahjoja 
sisältäviä yllätysämpäreitä. 

Uudessa myymälässään Tokmanni tarjoaa aiempaa laajemman valikoiman esimerkiksi kauneuteen, terveyteen ja 
hyvinvointiin, kodin sisustukseen ja siivoukseen sekä pihaan ja puutarhaan liittyviä tuotteita. Myynnissä on lisäksi 
paljon vaatteita ja asusteita, kuivaelintarvikkeita sekä kodin käyttötavaroita ja vapaa-ajan tuotteita, kuten työkaluja, 
liikuntavälineitä sekä kodintekniikan ja viihteen tuotteita. 

Myymälässä on erillinen puutarhamyymälä sekä pienelektroniikkaromun kierrätys- ja Tokmannin verkkokaupan 
noutopiste. Myyntipinta-alaa Euran Tokmannilla on noin 2 050 neliömetriä, mikä on noin 1 100 neliömetriä 
aiempaa enemmän. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä Euran Tokmannin muutosta uusiin, aiempaa paremmin tarpeitamme vastaaviin ja 
ruokakaupan naapurissa sijaitseviin liiketiloihin. Jatkossa meillä on Eurassa ilahduttavan moderni, avara ja viihtyisä 
myymälä, jossa on miellyttävä sekä asioida että työskennellä, Tokmannin myyntijohtaja Mathias Kivikoski kertoo.  

Avajaisviikon perjantaista sunnuntaihin Euran Tokmannilla on paljon avajaistarjouksia. Tokmannille tuttuun tapaan 
myymäläavajaisissa jaetaan tuotelahjoja sisältäviä yllätysämpäreitä ilmaiseksi. Euran uudessa myymälässä 
yllätysämpäreitä jaetaan 1 000 kappaletta avajaisaamun nopeimmille asiakkaille. 
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Asiakkaita Euran Tokmannilla palvellaan arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 sekä sunnuntaisin klo 11–18. 
Myymälä työllistää kymmenen henkilöä. Myymäläpäällikkönä toimii Päivi Ranta-Vuorela. Myymälän osoite on 
Satakunnankatu 4, 27510 Eura. 
 

Tokmanni laajentaa myymäläverkostoaan jatkossakin 

Tokmannin tavoitteena on avata vuosittain keskimäärin noin viisi uutta tai uudelleensijoitettua myymälää, mikä 
vastaa noin 12 000 neliömetriä uutta myyntipinta-alaa. Aiemmin tänä vuonna Tokmanni on viettänyt 
myymäläavajaisia Kalajoella ja Liperin Ylämyllyllä sekä muuttanut uusiin liiketiloihin Tammisaaressa. Vielä kuluvana 
vuonna Tokmanni korvaa Espoon Mankkaalla suljettavan myymälänsä muuttamalla uusiin liiketiloihin Espoon 
Laajalahdessa. 1)  
 
1) https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/tokmanni-as-an-investment/new_stores 
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Tokmanni on käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt vähittäiskauppaketju. Noin 3 200 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja 
juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita 
tuotteita aina edulliseen hintaan. Yli 175:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni 
on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on 
listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
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