
Kauppias Petri Kupiainen 
iloitsee onnistuneesta sijoi-
tuksesta, mutta toteaa, et-
tä olemme tehneet asioiden 
eteen kovasti töitä, eikä työ 

ole luonnollisestikaan kos-
kaan valmis.

– Avainasemassa onnistu-
misessa ovat motivoituneet 
työntekijät, joita koulutamme 
jatkuvasti. Nytkin on menos-
sa valtakunnallinen Mestari-
myyjäkoulutus, johon kaikilla 
kauppamme 40 työntekijällä 
on mahdollisuus osallistua.

– Kaupassamme työskente-
lee useita kaupanalan ammat-
tilaisia, kuten kokki, ruoka-
mestareita, erikoiskoulutettu-
ja myyjiä ja ruokaosaajia.

– Kaupan laatuarviointe-
ja on tehty ketjussa jo use-
an vuoden ajan ja aina olem-
me olleet valtakunnallisesti 
10 parhaan joukossa. Mitat-

tavia osa-alueita ovat: asia-
kastyytyväisyys, kauppakun-
to, asiakaspalvelun laatu, hin-
tataso, sekä kaupan yleinen 
toiminta.

– Mitattavia kohtia on sato-
ja ja mittauksia tehdään jatku-
vasti vuoden kuluessa, emme-
kä tiedä milloin laatuarvioijat 
ovat tekemässä työtään. Ai-
noa keino pärjätä on onnistua 
joka päivä.

Suomen suurin
K-Supermarket
Useiden laajennusten jälkeen 
Kupiaisten perheyritys on 
kasvanut ketjussa toimitilo-
jen ja valikoimien perusteella 

maamme suurimmaksi.
– Kaupassamme järjeste-

tään lisäksi paljon tapahtu-
mia ja teemapäiviä elävöittä-
mään kauppaa ja yllättämään 
positiivisesti asiakkaitamme. 
Tällaisia tapahtumia ovat esi-
merkiksi Kanta-asiakaspäi-
vät. Kaikessa toiminnassam-
me korostuu paikallisuus ja 
perheyrittäjyys.

Pitkän kauppiasuran aika-
na Kupiaisen kauppa on pal-
kittu monissa eriyhteyksissä 
niin paikallisesti kuin valta-
kunnallisestikin.

Tuomo Flinkman

Kauppiaspariskunta Petri Kupiainen ja Anu Hassinen työskentelevät kaupassa useiden tehtävien parissa. Kuvassa he ovat tarkas-
telemassa hedelmä- ja vihannesosaston toimivuutta.

�K-Supermarket ketju 
tekee vuosittain laatuar-
viointeja eri osa-alueilla 
jokaisessa K-Supermar-
ket -kaupassa. K-Super-
marketeja on Suomessa 
yli 200. Kiteellä toimiva 
Kupiainen pärjäsi vii-
me vuonna mittauksis-
sa erinomaisesti sijoittu-
en valtakunnan toiseksi 
parhaaksi.

K-Supermarket Kupiaisessa
on laatu kunnossa

Keisarinkuja 2, Kitee,
puh. 0400 150 560,
avoinna: ma–pe 9–17, la 9–13

Varaudu ukkosiin!
   Ylijännite-
   suojat alk. 39,- Etusi 16%

www.rautia.fi

Hinta ilman
K-Plussa -korttia 
299,-

Polyrottinkisarjassa kahden
istuttava sohva, 2 lepotuolia
ja sohvapöytä, jossa lasikansi.
Pehmusteet sisältyvät hintaan.

K-Plussatarjous

249,-

Sohvasetti New York

Puhoksentie 3, 82500 Kitee, puh. 040 833 0661

Palvelemme:
Ma–Pe 8.00–18.00
La 9.00–14.00

Lisätiedot:
www.kesko.fi/
Ympäristö ja
yhteiskunta

www.plussa.com

LAADUKAS JA TURVALLINEN
ASUMISPAIKKA

Varaa omasi!
www.kotkontu.�i

puh. 0400 234 997

KarelianKotilot Oy

Kiteentie 14, 82500 Kitee

Kutsu
valmistujais-
juhliisi sekä
Kiitä
onnittelijoitasi
Koti-Karjalassa

TERVETULOA
valmistujaisjuhliini

la 1.6.2013 klo 14.00
kotiini

Tietäväisentie 1.
Olli Oppinut

KIITOS
muistamisesta.

Olli Oppinut
Kiteen lukio

Ilmoituksen koko 1 x 30 pmm (malli ylhäällä)

Hinta vain 15,00 m (sis. alv.)

Soita teksti puh. 040 684 8411, sähköpostilla:
tilaajapalvelu@kotikarjala.fi,

toimitus@kotikarjala.fi
tai käy toimistollamme Pokentie 8.

Puh. 040 684 8411
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Ylioppilas ja
ammattiin
valmistunut

VÄRI-IDEOITA

TALOOSI
To 23.5. klo 10–17.

Tikkurilan väri-
suunnittelija tekee 
ulkovärityssuunni-
telman taloosi.
Otathan valokuvan tai
piirustukset mukaan.

Arp
pen

tie Terveystie+


