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Rovaniemen TEX-ketjumyymälästä Tokmanni 
 

 
 

Tokmanni avaa TEX-ketjumyymälänä tunnetun myymälänsä uudistettuna ja Tokmanni-ketjunimellä 
Rovaniemen keskustassa torstaina 21.3.2019 klo 10.00. Kuluvan vuoden alusta lähtien Tokmanniin 
kuuluneen myymälän avajaisia juhlitaan avajaistarjousten ja tuotelahjoja sisältävien yllätysämpärien 
vauhdittamina.  

Uudistettu myymälä sijaitsee tutussa liiketilassa osoitteessa Koskikatu 28, 96100 Rovaniemi. Myyntipinta-alaltaan 
noin 700 neliömetrin kokoinen myymälä tarjoaa kompaktin, mutta monipuolisen valikoiman esimerkiksi 
kosmetiikkaa, sesonki- ja luontaistuotteita sekä kodin käyttötavaroita, kuten taloustavaroita, kodintekstiilejä ja 
kodintekniikan tuotteita. 

Tokmannille tuttuun tapaan Rovaniemen keskustan myymälässä on keskitytty erityisesti helppoon ja nopeaan 
asiointiin. Osana Tokmanni-brändiin liittämistä myymälän yleisilmettä ja asiakaskokemusta on päivitetty lisäämällä 
myymäläopasteita ja -kalusteita. Muiden Tokmannien tavoin myymälä toimii halpakauppaketjun verkkokaupan 
noutopisteenä. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä uudistettuun myymäläämme. Yhtenäisen Tokmanni-brändin alla voimme tarjota 
asiakkaillemme mielenkiintoisen tuotevalikoiman, halvat hinnat ja miellyttävän ostokokemuksen myös Rovaniemen 
keskustassa, Tokmannin myynti- ja markkinointijohtaja Mathias Kivikoski kertoo.   

Asiakkaita Koskikadulla palvellaan myymäläpäällikkö Olga Kervisen johdolla arkisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 
10–16. Remontin vuoksi myymälä on suljettu 11.–20.3.2019.    

Avajaistorstaista lauantaihin Rovaniemen keskustan Tokmanni on täynnä avajaistarjouksia. Tokmannin 
myymäläavajaisista tuttuun tapaan nopeimmille asiakkaille jaetaan tuotelahjoja sisältäviä yllätysämpäreitä 
ilmaiseksi. Rovaniemen keskustan myymälässä yllätysämpäreitä jaetaan avajaisaamuna 200 kappaletta. 

Rovaniemellä asiakkaita palvellaan jatkossa kahden Tokmannin voimin, sillä halpakauppaketjulla on ollut myymälä 
Eteläkeskuksessa vuodesta 2014 lähtien. 
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Tokmannin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin 

Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden 
myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai 
uudelleensijoitettua myymälää. Tällä hetkellä Tokmannilla on 189 myymälää eri puolilla Suomea.  

Kuluvan vuoden ensimmäinen puolisko on erittäin vilkas, sillä Rovaniemen myymäläavajaisten ohella 
halpakauppaketju avaa uuden myymälän Tampereen Tesomalle, laajentaa myymälänsä Turengissa, muuttaa 
uusiin liiketiloihin Hangossa ja Juuassa sekä avaa kahdeksan viime vuoden loppupuolella ostamaansa Ale-
Makasiini-ketjumyymälää Tokmanni-ketjunimen alla. Lähitulevaisuudessa myös tämän vuoden alussa Tokmannin 
haltuun liitetyt Sodankylän ja Kemijärven TEX-ketjumyymälät tullaan avaamaan Tokmanni-brändin alla. Lisäksi 
maaliskuun puolivälissä Tokmanni keskitti kaikki Siilinjärven myymälätoimintonsa paikkakunnalla jo pitkään 
palvelleeseen Tokmanni-myymälään sulkemalla läheisessä liiketilassa toimineen Ale-Makasiini-myymälän. 

Ensi syksyn aikana Tokmanni tulee laajentamaan myymäläverkostoaan kahdelle uudelle paikkakunnalle, Vääksyyn 
ja Virroille.¹)  
 
¹)  
https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/tokmanni-as-an-investment/new_stores  
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Lisätietoja: 

Mathias Kivikoski 
myynti- ja markkinointijohtaja  
 
puh. 020 728 6045 
mathias.kivikoski(at)tokmanni.fi 

 
Maarit Mikkonen 
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö 
 
puh. 040 562 2282 
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi 

 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 500 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
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