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Tekoja ilmaston puolesta

Tilaa polttoöljyt kuivuriin 30.9.2021 mennessä
– MAKSUAIKAA 15.12.2021 SAAKKA!

Hiilineutraaleja kiinteistöjä ja hävikkiruoan lahjoittamista. Tämä lehti kertoo
muun muassa näistä tärkeistä hiilijalanjälkeä pienentävistä teoista, joihin
Eepee ja koko S-ryhmä ovat viime vuosina paneutuneet.
Eepee on investoinut viime vuosina erityisesti liikekiinteistöjen energiansäästöön ja säätötekniikkaan osana toimipaikkaverkoston kehittämistä.
Modernisoimme jatkuvasti kylmälaitteita ja valaistusta sekä hyödynnämme
tehokasta ilmanvaihto- ja muuta kiinteistöautomatiikkaa.

Eepee Öljypalvelu tarjoaa kuivurikampanjalla
pidempää maksuaikaa maatalousasiakkaille:

Investoimalla puhtaaseen energiaan vähennämme hiilidioksidipäästöjä. Eepeen omissa kiinteistöissä käytetty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä: hankitusta sähköstä 68,3 prosenttia tuotettiin vuonna 2020 tuulivoimalla sekä loput vesi- ja
biovoimalla. Uusiin liikekiinteistöihin on asennettu myös aurinkopaneeleja.

• Tilaukset 30.9.2021 mennessä, maksuaikaa 15.12.2021 asti
(normaali maksuehto 14 pv netto)
• Tilaa Eepee Öljypalvelusta arkisin klo 8-16
puh. 010 764 9600 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Vastuullinen toimintamme tekee hyvää niin ihmisille, ympäristölle kuin liiketoiminnalle. Kustannustehokkuudella tienattu hyvä
lähtee edelleen kiertämään, kun toiminnan tulos käytetään osuuskauppahengen mukaisesti asiakasomistajien palkitsemiseen
ja oman maakunnan investointeihin.

Eepeen asiakasomistajille maksettiin ylijäämänpalautusta yli 1,4 miljoonaa euroa
Eepee maksoi asiakasomistajilleen 0,5 prosenttia ylijäämänpalautusta heidän vuoden 2020 aikana Eepeen omista toimipaikoista tekemistään bonusostoista. Rahassa ilmaistuna ylijäämänpalautus oli yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautus maksettiin asiakasomistajien S-Tileille 23.6.2021.

S-MOBIILIN ETUKUPONGILLA ELOKUUSSA

Tarjoukset voimassa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ABC-liikennemyymälöissä.

23.-29.8.
Chef’s burgerit
2 yhden hinnalla

9.-15.8.
kuppi kahvia

1€

Lämmintä syksyn aikaa!

14,90 €

(norm. 2,20 € )

Terveisin

(norm. 29,80 €)

2.-8.8.
ABC-noutopöytä
Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

7,90 €

(norm. 10,90-11,90 )

16.-22.8.
jälkiruokarahka

0€

ruokailijalle

Lataa S-mobiili sovelluskaupastasi.

(norm. 1,50 € )

30.8.-5.9.
salaattipöydän
ostajalle lisäke

0€

(norm. 2 € )

HYLLYKALLION PRISMA ON ISO KAUPPA
PIENEN KAUPAN TUNNELMALLA
Hyllykallion Prisma on yksi Suomen suurimmista Prismoista, mutta
joka asiassa se ei halua tuntua siltä. Pienille kaupoille ominainen välitön
tunnelma syntyy asiakkaiden huomioimisesta ja työpaikkakulttuurista,
jossa oma persoona saa näkyä ja kollegan työtä arvostetaan.

H

yllykallion Prismassa työskentelee liki 200 asiakaspalvelun
ammattilaista, joita luotsaa 8 päällikön tiimi. Välitön ilmapiiri
ei ole suuressa kaupassa itsestäänselvyys, vaan se vaatii tietoisia tekoja koko henkilöstöltä.
— Meille ykkösasia on se, että jokainen asiakas kohdataan ja häntä
tervehditään. Isossa kaupassa asiakas ei välttämättä edes odota tulevansa huomioiduksi, joten huomioimalla ja kohtaamalla asiakkaan
me pystymme luomaan sitä välitöntä pienille kaupoille ominaista
tuttuuden tunnetta. Kun kontakti on luotu, asiakkaan on helpompi
pyytää apua tai antaa esimerkiksi palautetta, ryhmäpäällikkö Jukka
Matikainen kuvailee.
Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että asiakkaista pidetään huolta, kun heillä on jokin tuote hukassa.
— Jos aiemmin on vain huikattu asiakkaalle käytävänumero, josta
tuote löytyy, nyt asiakaspalvelu viedään astetta pidemmälle. Asiakas saatetaan joko itse tuotteen luo tai ohjataan oikealle osastolle,
jonne kutsutaan korvanapin avulla toinen myyjä ottamaan asiakas
vastaan.

Persoona peliin luvan kanssa
Sen sijaan, että jokainen myyjä toivottaisi kassalla jokaiselle asiakkaalle robotinomaisesti hyvää päivänjatkoa, jokaisella myyjällä on
lupa palvella ja kohdata asiakkaat siten, miten se heille itselleen on
luontevaa.
— Uskon vahvasti siihen, että asiakas aistii aitouden. Jos joku on pakotettu sanomaan tiettyjä fraaseja, jotka näennäisesti ovat hyvää
asiakaspalvelua, vaikutus saattaa olla täysin päinvastainen toivotusta. Jokaisen suuhun eivät sovi samat sanat, joten kaikilla prismalaisilla on lupa tehdä asiakaspalvelutyötä omalla tavallaan. Parhaat
asiakaskohtaamiset syntyvät aidoista hetkistä ja ne saattavat jäädä
sekä myyjän että asiakkaan mieleen todella pitkäksi aikaa.

Toimintamalli on tuttu S-marketeista ja Saleista, joissa kassalta poiketaan vähän väliä osastoille hyllyttämään.
— Käytäntö on otettu todella hyvin vastaan. Kassatyössä tulee paljon
toistoja, joten toisella osastolla auttaminen tuo miellyttävää vaihtelua työpäivään. Samalla kiireinen osasto saa apuja hyllytykseen,
Jukka perustelee. Yhteistyö toimii myös toisin päin. Viime keväänä,
kun koronauutinen säikäytti ihmiset ostamaan ruokaa usean viikon
tarpeeseen, oli asiakaspaine kassalla suurempi kuin mihin oltiin
osattu varautua. Jos nyt tulisi vastaava tilanne, Prismalla olisi valmiimpi toimintamalli tilanteen hoitamiseksi.
— Kun työntekijät vierailevat eri osastoilla, tulevat myös eri osastojen henkilöstö keskenään tutuiksi ja arvostus kollegan työtä kohtaan
kasvaa merkittävästi.

Harri

Jukka

Työpaikkakulttuuri lähtee esimiehistä
Työpaikkakulttuuri ja muutoksen johtaminen lähtee aina liikkeelle
esimiehistä. Prisman päällikkötiimi pelaa hyvin yksiin ja ajatus helposti lähestyttävästi täyden palvelun kaupasta on yhteinen. Jukan
mukaan yksi tärkeimmistä esimiehen ominaisuuksista on helposti
lähestyttävyys.
— Esimiehelle täytyy uskaltaa sanoa itseä askarruttavista asioista,
olivat ne sitten positiivisia huomioita tai kehitysehdotuksia. Henkilökuntaa johdetaan esimerkillä ja myös esimies voi oppia työntekijöiltään, Jukka huomauttaa. Asiakkaille välittyvä tunnelma kaupasta
peilaa pitkälti yksikön työpaikkakulttuuria. Kun työntekijöillä on lupa
olla oma itsensä ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen, se näkyy ulospäin.
— Me kaikki prismalaiset olemme iso perhe, johon mahtuu monenlaisia ihmisiä. Kun meillä on töissä hyvä olla toistemme kanssa ja
arvostamme kaikki toisiamme, se heijastuu suoraan myös asiakaspalvelun laatuun.

Yhteistyötä yli osastorajojen
TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVAT: SAMU LEHTINEN

Isossa kaupassa osastojen rajat saattavat tuntua ylitsepääsemättömiltä, mutta Hyllykallion Prismassa eri osastot nähdään mahdollisuutena moniosaamiselle. Jukka on startannut kassaosaston kanssa uuden toimintatavan, jossa kassalta voi hiljaisena hetkenä siirtyä
auttamaan esimerkiksi hektiselle päivittäistavaraosastolle.
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Noora

ÄHTÄRISSÄ LAITETAAN PAREMMAKSI
KAHDESSA KERROKSESSA

TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVAT: SAMU LEHTINEN

K

otimaan matkailun kasvu on kirittänyt Ähtärin ennestäänkin vilkasta sesonkia entisestään.
— Viime vuoden alkukesä oli koronauutisen
jälkeen hiljaista, kun ihmiset arkailivat tarpeetonta liikkumista, mutta juhannuksen
jälkeen tilanne normalisoitui. Tänä kesänä
vilskettä on riittänyt koko kesän, ABC Ähtärin liikennemyymäläpäällikkö Taru Salli
kertoo.

Myymälän värimaailmasta tulee hillityn
tyylikäs tummanharmaa ja kaikki myymäläkalusteet vaihdetaan. Uusi ledivalaistus
ja esillepanokalusteet päästävät tuoretuotteiden värikirjon oikeuksiinsa.
— Uusina palveluina saamme appelsiinimehukoneen ja kolme itsepalvelukassaa, jotka
nopeuttavat erityisesti pienten ostosten
tekemistä. Myös paistopiste menee täysin
uusiksi.

Kiireisen kesän jälkeen katseet suuntautuvat syksyyn, jolloin kahdessa kerroksessa palvelevan kauppakeskuksen uudistus
pääsee toden teolla vauhtiin. Kauppakeskuksessa toimii ABC:n ja S-marketin lisäksi
Alko, joka otti varaslähdön uudistukseen jo
loppukeväästä. Alkolle rakennettiin S-marketin yhteyteen uudet 140 m2:n liiketilat,
joihin se muutti kesäkuun alussa.

S-market Ähtäri palvelee asiakkaita läpi
uudistustöiden ja valmista on ennen joulukauppaa.
— Joulu on kesän jälkeen meille vilkkainta
aikaa, joten ajoitus uudistukselle ei voisi
olla parempi.

Laajennus tuo lisää valikoimaa
S-market Ähtärin täydellinen konseptiuudistus tekee myymälästä modernin ruokakaupan, jossa korostuvat ostamisen
helppous ja kattava valikoima. Myymälä
laajentuu yli 100 neliötä, mikä kasvattaa
päivittäistavaravalikoimaa useissa tuoteryhmissä.
— Koko henkilökunta on uudistuksesta ihan
liekeissä. Olen käynyt katsomassa, miltä jo
uudistuneissa marketeissa näyttää, enkä
malta odottaa, että pääsemme tarjoamaan
entistä paremman kaupan niin paikkakuntalaisille kuin vierailijoille, marketpäällikkö
Virpi Lahtinen iloitsee.

Eepee uudistaa Ähtärin kauppakeskuksensa loppuvuoden aikana.
Uudistus tuo ABC:lle odotetun Hesburgerin ja S-marketista päivitetään
moderni ruokakauppa, joka hurmaa valikoimallaan.

Odotan uudistusta jo kovasti. Kaikki
suunnitelmat, mitä olen uudistuksesta
nähnyt, näyttävät hyvältä. Odotan erityisesti
uutta käytännöllisempää keittiötä ja uutta
välineistöä.
— Kati Haarala, keittiöpäällikkö, ABC Ähtäri

Hesburger tulee Ähtäriin
S-marketin yläkerrassa sijaitsevan ABC:n
ravintolasalin sisustusta uudistetaan erityisesti sisäänkäynnin osalta, kun tilaa
tehdään täysin uutena palveluna yksikköön
tulevalle Hesburgerille ja sen itsepalvelukassoille.
— Kyllä Heseä on odotettukin. Hese on niin
tunnettu brändi Suomessa, että se tuo
meille taatusti lisää asiakkaita ja kannustaa
ohikulkijoita pysähtymään, Taru pohtii.

— Saamme talven aikana perehtyä Hesen
saloihin ja kesäsesongin koittaessa homma
on jo hanskassa.
ABC:n keittiö laitetaan täysin uuteen uskoon, mikä on iso juttu henkilökunnalle.
Tällä hetkellä keittiössä mahtuu työskentelemään samanaikaisesti vain kourallinen
kokkeja, mikä on vaikeuttanut työskentelyä
kiireisinä aikoina.
— Toimivaksi suunnitellun keittiön ja uuden
välineistön ansiosta pystymme tulevaisuudessa työskentelemään huomattavasti tehokkaammin, Taru kiittää.

Hiilineutraali kauppakeskus
Remontin yhteydessä Eepee kiinnittää erityistä huomiota myös kauppakeskuksen
energiatehokkuuteen. Kauppakeskukseen
tulee ympäristöystävällinen hiilidioksidi-kylmälaitos, tehokas lauhdelämmön
talteenottojärjestelmä sekä energiapihi
ledivalaistus. S-marketin ovelliset kylmäkalusteet pienentävät energiankulutusta
edelleen.

Myös Taru on tyytyväinen uudistuksen aikataulutukseen, sillä Hesburger tuo koko
ABC:n henkilökunnalle paljon uutta opeteltavaa.

Kiinteistön katolle asennetaan aurinkopaneeleita tuottamaan energiaa S-marketin
ja ABC:n tarpeisiin. Koko S-ryhmän tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025
mennessä ja Eepee edistää tätä tavoitetta
omalta osaltaan panostamalla yksiköidensä energiatehokkuuteen meneillään olevien
uudistusten yhteydessä.

Tämän sinikeltaisen värimaailman on jo aika
väistyä ja uusi ilme on varmasti hieno.
Työskentelen paljon paistopisteellä, joten
odotan eniten paistopisteen uutta työtilaa ja
esillepanoa.
— Virpi Virtanen, myyjä, S-market Ähtäri

Odotan innolla sitä, että pääsen hyllyttämään tuotteita uusiin hyllyihin ja kaikki on
viimeisen päälle. Itsepalvelukassat ovat hyvä
lisä omatoimisille asiakkaille, joilla on pienet
ostokset.
— Anne Päiväniemi, myyjä, S-market Ähtäri

HÄVIKKIRUOAN LAHJOITTAMINEN
ON OSUUSKAUPALLE ETUOIKEUS
Lähes kaikki Eepeen S-marketit lahjoittavat ruokaa paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Ruokaa on lahjoitettu systemaattisesti yli kahden vuoden ajan, tietyissä
yksiköissä jo kauemmin.
TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVAT: SAMU LEHTINEN

V

aikka hävikin määrä pienenee Eepeen yksiköissä koko ajan, on se osa
ruokakaupan todellisuutta. Myyntiä
pystytään ennakoimaan hyvin eri työkalujen avulla, mutta tarjonta ja kysyntä eivät
yhdessäkään kaupassa kohtaa täydellisesti koko ajan. Parasta ennen -päivänsä
saavuttaneet tuotteet merkitään hävikiksi, mutta ruoan ei suinkaan tarvitse päätyä
roskikseen.
— Tuotteet ovat täysin syömäkelpoisia
vielä parasta ennen -päiväyksen jälkeen.
Miksi heittäisimme ruokaa roskikseen,
kun sillä on mahdollista tehdä hyvää, ryhmäpäällikkö Mari Humppi toteaa.

Lahjoitettavaksi kelpaamaton ruoka, kuten rikkoutuneet tai
muuten syömäkelvottomat tuotteet menevät biojätteeseen. Yhteistyökumppani Lakeuden Etappi jalostaa biojätteen eteenpäin
biokaasuksi, joten kaikki ruokahävikki tulee tavalla tai toisella
hyödynnettyä.

Mahdollisuus auttaa on etuoikeus
Mari ja Teea ovat kiitollisia siitä, että Eepeen marketkauppa saa
olla edesauttamassa paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen
hienoa toimintaa.

S-ryhmän toimipaikkojen lahjoittama ruoka muodostaa noin puolet kaikesta Lakeuden ruoka-avun jakamasta ruoasta. Lahjoittajia
ovat kaikki Seinäjoen S-marketit ja Prisma.
— Meiltä lahjoitusruokaa haetaan joka arkipäivä ja yhteistyö on toiminut saumattomasti vuodesta 2016 lähtien. Ruoat, jotka voi pakastaa, luovutamme pakastettuina, mutta hyvin säilyvät tuotteet,
kuten leivät, luovutamme sellaisenaan, S-market Kivistön marketpäällikkö Elina Jaakkola kertoo.
Ruokajonossa on joka päivä yli 100 asiakasta, korona-aikana luku
on joinakin päivinä noussut jopa 200:aan. Lakeuden ruoka-apu
tarjoaa matalan kynnyksen apua täysin anonyymisti.
— Meille saavat tulla kaikki, jotka kokevat apua tarvitsevansa,
emmekä kysele mitään todistuksia tai perusteluita. Ruoka-avun
lisäksi järjestämme vuosittain pieniä tapahtumia, kuten pikkujoulut, joissa on teemaan sopivaa purtavaa. Tapahtumat ovat asiakkaillemme vähintään yhtä tärkeitä kuin itse ruoka-apu, Tommi
sanoo.
Tommi tekee pitkää päivää ruoka-avun parissa, eikä vietä juurikaan lomia tai vapaita.
— Olen itse ollut nuoruudessani tilanteessa, jossa tarvitsin apua,
joten nyt kun minulla itselläni on mahdollisuus auttaa, pistän hyvän kiertämään. Ei tällä työllä pääse rikastumaan, mutta tämä on
muilla tavoilla hyvin palkitsevaa.

Järjestelmällisyys on toimivan
kumppanuuden perusta
Eepeen eri toimipaikoilla on sopimuksia
paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen
kanssa. Usein kumppanuus lähtee liikkeelle siitä, että ruoka-apua tarjoava taho on yhteydessä toimipaikkaan ja tiedustelee, onko heillä lahjoitettavaa ruokaa.
— Kumppanin kanssa solmitaan lahjoitussopimus ja käydään läpi
lahjoitustoiminnan periaatteet, kuten se, että ruoan luovutuksen
jälkeen vastuu kylmäketjusta on lahjoituksen vastaanottajalla,
ryhmäpäällikkö Teea Takala kertoo.

— Meillä työskentelee vajaat 30 vapaaehtoista ja vuositasolla
jaamme ruokaa yli miljoona kiloa. Vapaaehtoistyöntekijämme ovat
eläkeläisiä ja työssä käyviä ihmisiä, jotka haluavat vapaa-ajallaan
auttaa muita.

— Tämä on Eepeelle yksi tapa kantaa vastuuta alueensa ihmisistä.
Kun olin marketpäällikkönä, eräs perheenäiti tuli kerran henkilökohtaisesti kertomaan, mitä meidän ruokalahjoituksemme oli hänen perheelleen merkinnyt. On hienoa saada olla osa näin tärkeää
toimintaa, Mari kuvailee.
Kestävän kehityksen edistäminen lähtee liikkeelle yksittäisistä
teoista.
— Vastuullisesta kuluttamisesta puhutaan paljon ja osa sitä on
myös vastuullinen hävittäminen. Syömäkelpoista ruokaa ei ole järkeä heittää pois, kun sen voi hyödyntää, Teea kiteyttää.

Hyväntekeväisyyttä vapaaehtoisvoimin
Lakeuden ruoka-apu ry on seinäjokelainen hyväntekeväisyysyhdistys, joka jakaa ruokaa viisi päivää viikossa helluntaiseurakunnan tiloissa. Iltaisin ja viikonloppuisin toiminnanjohtaja Tommi
Merivirta tekee kotikäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

S-ETUHUOLTO ON ASIAKASLÄHTÖINEN AUTOHUOLTO
Ess Autotalossa toimiva S-Etuhuolto on koko kansan autohuolto merkkiin katsomatta.
Autoja huolletaan 20 vuoden kokemuksella asiakaspalvelu edellä.

S

einäjoen Ess Autotalossa toimivassa S-Etuhuollossa pidetään huolta siitä, että asiakas on aina mekaanikon kanssa
samalla huoltokirjan sivulla. Jälkimarkkinointipäällikkö Ari
Harju korostaa, että S-Etuhuolto on matalan kynnyksen autohuolto, jonne uskaltaa tulla, vaikka oma auto-osaaminen loppuisi lasinpesunesteen täyttöön:
— Meillä kaikki huoltotyöt käydään asiakkaan kanssa läpi ja kaiken
ytimessä on yhteisymmärrys. Jos huollossa tulee eteen ikävä yllätys, olemme asiakkaaseen yhteydessä ja hänen kanssaan sovitaan,
kuinka toimitaan. Monet asiakkaat haluavat myös hoitaa tietyn
osan huollosta itse ja silloin sovimme, mihin asiakkaan omat rahkeet riittävät ja mitä me hoidamme.

Laajennus lisää resursseja
Ess Autotalossa alkaa elokuussa mittava remontti, jossa S-Etuhuoltoa ja Ess Katsastusta laajennetaan merkittävästi talon sisällä. Myös asiakastilat päivitetään uuteen uskoon ja kiinteistötekniikka uusitaan.
— Remontti tuo huollolle ja katsastukselle merkittävästi lisää tilaa
ja resursseja palvella asiakkaita isommalla kapasiteetilla. Samalla varustaudumme paremmin sähkö- ja hybridiautojen huoltamiseen, sillä niiden määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Remontin
on tarkoitus valmistua kesäksi 2022 ja sen myötä meistä tulee yksi
Seinäjoen suurimmista autohuolloista.

Kaikki automerkit tervetulleita
Kaikki automerkit ovat enemmän kuin tervetulleita S-Etuhuoltoon
ja kaikissa huolloissa noudatetaan kunkin automerkin omaa huolto-ohjeistusta. Autotalon omien merkkien, Peugeotin, Hyundain,
Fiatin, Alfa Romeon ja Jeepin lisäksi merkkihuollon piiriin kuuluvat
Citroën ja Chrysler.
— Aiemmin autoja täytyi huollattaa merkkihuollossa, jotta auton
takuu säilyisi, mutta nykyään auton voi huollattaa muuallakin, kunhan huolloissa noudatetaan automerkin omia ohjeistuksia.
Valtaosa huoltotöistä koostuu autojen vuosi- ja määräaikaishuolloista. Vuosihuolto tehdään nimensä mukaisesti kerran vuodessa,
määräaikaishuolto taas ajettujen kilometrien mukaan. Jokaiseen
huoltoon sisältyy öljyjen vaihto ja muut toimenpiteet määräytyvät
automerkin huolto-ohjeen mukaan.
— Vuosi- ja määräaikaishuolloilla ylläpidetään auton kuntoa ja ajoturvallisuutta. Huoltoihin kannattaa suhtautua tunnollisesti, sillä
laiminlyönti voi pahimmassa tapauksessa johtaa suuriin korjauskuluihin tai matkan keskeytymiseen, Ari muistuttaa. Kun auto on
hyvin huollettu, sen voi viedä huoletta myös katsastukseen. Ess
Autotalossa toimii S-Etuhuollon lisäksi Ess Katsastus, josta saa
S-Etuhuollon tapaan S-ryhmän bonusta jopa 5 %.

Videocheck pitää asiakkaan ajan tasalla

Varaa huolto autollesi

S-Etuhuollossa on käytössä Videocheck-palvelu, jolla autoa huoltava mekaanikko voi lähettää huollosta videotervehdyksen auton
omistajalle. Jos autosta löytyy esimerkiksi jokin yllättävä vika, mekaanikko voi lähettää asiakkaalle videoviestin, jossa hän näyttää
löytämänsä vian konkreettisesti ja käy läpi sen korjaukseen liittyviä
seikkoja ja kuluja.
— Videotervehdys voidaan lähettää myös huollon valmistuttua, jolloin asiakas saa mekaanikolta terveiset esimerkiksi huollon kulusta ja pyynnön noutaa auto. Olemme saaneet Videocheckistä todella
paljon hyvää palautetta, sillä asiakkaat eivät usein osaa edes odottaa tällaista palvelua autohuollolta.

Puhelimitse 010 764 9040 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
Osoitteessa www.essautotalo.fi/huollonvaraus/ess-autotalo
Vahvistamme ajankohdan ja toimenpiteet sähköpostitse tai
puhelimitse.

Varaa auton katsastus
Puhelimitse 010 764 9100 (0,0835€/puhelu + 0,1209€/min)
Osoitteessa www.essautotalo.fi/ess-katsastus
Tai aja suoraan pihaan.
TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVAT: SAMU LEHTINEN

TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVAT: S-RYHMÄ

ESITÄ SINUNTOIVE JA
VAIKUTA VALIKOIMAAN
Eepeen S-marketeille on voinut esittää tuotetoiveita aina, mutta nyt toiveiden
esittäminen on entistä helpompaa. Sinuntoive-palvelun tarkoituksena on tarjota
eri S-marketien asiakkaille entistä paremmin paikallisesti osuvia valikoimia.

S

-ryhmän marketeissa meneillään olevien myymäläuudistusten myötä myös kauppojen valikoimia halutaan
päivittää vastaamaan paremmin asiakkaiden paikallisia
tarpeita. Tästä tahtotilasta sai alkunsa Sinuntoive-palvelu, joka
yhtenäistää tuotetoiveiden esittämisen ja käsittelyn kaikissa
Suomen S-marketeissa.
— Tuotetoiveita on aiemmin esitetty suullisesti myymälässä,
sähköpostitse, puhelimitse ja palautekanavia pitkin.
Sinuntoive-palvelun ansiosta kaikki toiveet tulevat nyt samaan
kanavaan, mikä helpottaa ja nopeuttaa toiveiden käsittelyä,
ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski iloitsee. Sinuntoive.
fi-nettisivulla kuka vain voi esittää tuotetoiveen haluamalleen
S-marketille. Helpoksi rakennetulla verkkosivulla näkee välittömästi, onko tuote jo kaupan valikoimassa ja jos ei ole, toiveen
jättäminen vie vain hetken.
— Jos asiakas antaa toiveen jättäessään yhteystietonsa, hän
saa päivityksiä toiveen käsittelyn etenemisestä ja tiedon siitä,
toteutuuko hänen esittämänsä toive.
Toiveita voi jatkossakin esittää kaupan henkilökunnalle suullisesti tai Sinuntoive-lappusella, jolloin henkilökunta kirjaa toiveen Sinuntoive.fi-sivustolle.

Valtaosa toiveista toteutuu
Eepeen S-marketit saavat tuotetoiveita jatkuvasti,
joskus jopa useita päivässä. Tuotetoiveen
käsitteleminen vie useimmiten
vain muutaman päivän, jonka jälkeen yksikkö pääsee tilaamaan
valikoimaan otetun tuotteen hyllyynsä.
— Jos tuote on sellainen, jota ei ole
valmiina ketjun valikoimissa, saattaa tuotteen ilmestyminen kaupan
hyllyyn luonnollisesti kestää hieman
pidempään, mutta useimmiten käsittelyaika on maksimissaan viikko.

Kun tuotetoiveen toteuttamista mietitään, myymälässä täytyy ottaa huomioon monia asioita:
— Tärkein mietinnän aihe on se, onko tuotteella myynnillistä potentiaalia jäädä pysyvästi kaupan valikoimaan. Myös hyllyssä oleva tila täytyy ottaa huomioon ja se, onko kaupan valikoimassa jo
joku hyvin samankaltainen tuote. Jos tuotetoive ei toteudu, syy
on useimmiten se, että hyllyssä ei aidosti ole tilaa tai valikoimassa on jo vastaava tuote. Suurin osa toiveista kuitenkin toteutuu,
Ann-Christina kuvailee.
Toteutuneet asiakastoiveet tunnistaa helposti keltaisesta hintakaulurista, joka reunustaa toteutuneen toiveen hintalappua.
— Hintakaulurit tekevät toteutuneista toiveista konkreettisia ja
nostavat tuotteet esiin, jolloin uutuudet löytävät hyllystä helposti.

Esitä Sinuntoive omalle S-marketillesi
osoitteessa sinuntoive.fi!

TÄNÄ VUONNA TIEDOSSA
OVAT KAIKKIEN AIKOJEN
PIKKUJOULUT

LAKEUS MATADOR TAIPUU MONEEN
Lakeus Matador on todellinen tilaisuuksien
kameleontti, sillä Sokos Hotel Lakeuden
hulppeat tilat mahdollistavat jopa useamman sadan juhlijan tapahtumat.
— Pikkujoulukausi on meille aina vilkasta
aikaa, sillä järjestämme paljon suuria yksityistilaisuuksia. Tälle vuodelle on tehty jo
useita varauksia, mutta tilaa on vielä, ravintolapäällikkö Ossi Kallio vakuuttaa.
Lakeus Matadorissa kaikki lähtee liikkeelle
aina asiakkaan toiveista. Pikkujouluihin
räätälöidään asiakkaan toiveiden pohjalta pikkujoulumenu, joka sisältää jouluisia
makuja Matadorin tyyliin. Lisäksi huomiota
kiinnitetään erityisesti ohjelmaan.

Viime vuonna pikkujoulut jäivät monella
juhlimatta, joten tänä vuonna tiedossa ovat
kaikkien aikojen juhlat. Eepeen ravintoloissa Seinäjoella vietät unohtumattomat pikkujoulut, joiden suunnittelu on hyvä aloittaa
ajoissa.

THE TABLE ON TAATTU PIKKUJOULUHITTI
Amarillon ravintolapäällikkö Joonas Uitto odottaa
poikkeuksellisen iloista ja vilkasta pikkujoulukautta, sillä niin monet illanvietot ovat viimeisen vuoden aikana jääneet välistä.

ITALIALAINEN ILTA JOULUISELLA TWISTILLÄ
Rosso tarjoaa upeat puitteet tunnelmallisille pikkujouluille herkullisen
ruoan ääressä. Vuonna 2019 uudistetun ravintolan viihtyisä piazza on mahdollista varata pikkujouluja varten jopa
50 hengelle.
— Olemme päässeet kokemaan uudistuksen jälkeen vasta yhden pikkujoulusesongin kaksi vuotta sitten, joten
tänä vuonna laitetaan kaikki peliin ja
otetaan selvää, mihin kaikkeen nämä
tilat taipuvat, ravintolapäällikkö Johanna Mäkinen sanoo.
Rosson syksyllä uudistuvasta à la carte
–menusta loihditaan sesongiksi pikkujoulumenu, joka vie makumatkalle

Italiaan. Palanpainikkeeksi löytyy laaja
valikoima italialaisia viinejä ja jouluisia
glögejä.
— Me pystymme räätälöimme asiakkaalle italialaisen illan hänen toiveidensa mukaan juhlavasta ruoasta ja alkuruokabufeesta aina elävään musiikkiin.
Rossossa pikkujoulujaan ovat viettäneet perinteisesti ystävä- ja työporukat,
mutta Johanna rohkaisee myös perheitä pikkujoulujen viettoon:
— Me olemme kaiken kansan paikka,
jonne uskaltaa lähteä luomaan muistoja
myös perheen kanssa, Johanna vakuuttaa.

— Virittäydymme henkilökunnan kanssa tunnelmaan jo syksystä lähtien, jotta olemme parhaimmillamme, kun yksi vuoden odotetuimmista sesongeista alkaa. Jokaiseen pikkujoulukauteen on
mahtunut itkua ja naurua ja kiireisestä sesongista
huolimatta tunnelma on aina rauhallisen lämmin.
Amarillon pikkujouluhitti on The Table -elämys.
Kolmen tunnin kattaus sisältää tulta, jäätä ja tunnelmaa, 12 ruokalajia ja 4 juomaa.

— Meillä on vahva tahtotila hurmata asiakkaamme ja lähialueella useita kontakteja,
joiden kanssa teemme yhteistyötä. Oli
toiveissa sitten stand up –komiikkaa tai
bilebändi, me luomme edellytykset unohtumattomalle illalle. Lakeudessa juhlia voi
huoletta jatkaa yön pikkutunneille, sillä
pehmeät sängyt odottavat juhlakansaa
Sokos Hotel Lakeuden kahdeksassa kerroksessa.
— Pienemmälle poppoolle löytyy ylimmästä
kerroksesta upealla panorama-näköalalla
varustettu saunaosasto, jossa parinkymmenen hengen porukka viettää pikkujoulut
vintillä hyvällä ruoalla ja karaokella höystettynä.

INTIIMIT PIKKUJOULUT KYNTTILÄNVALOSSA

— Pikkujouluviikonloput varataan kovaa vauhtia
täyteen, mutta elämys on mahdollista järjestää
myös arki-iltoihin, Joonas kertoo.
Uudistetun ravintolasalin lisäksi pikkujouluja voi
viettää 16 hengen kabinettiravintola Pikkurillossa.
Isommille seurueille kootaan pöydät salin puolelle. Ruokalistalta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen
makuun ja valinnanvaikeudelta pelastaa valmiiksi
mietitty pikkujoulumenu, jonka kruunaa reilu naudan sisäfileepihvi. Myös juomavalikoimaa täydennetään pikkujouluihin sopivilla uutuuksilla.

Varaa unohtumattomat
pikkujoulut ystävä- tai työporukalle
Eepeen myyntipalvelusta:
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi
puh. 010 764 8100 arkisin klo 9-16
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

— Menusta on tehty myös täysin vegaaninen versio,
jossa herkutellaan kylmäsavustetulla tofulla.
TEKSTI: IIDA-MARIA LAURI KUVA: SAMU LEHTINEN

Talriikki on tunnelmien taitaja, jossa kaiken
keskiössä on erinomainen ruoka ja asiakaspalvelu, jota henkilökunta tekee täydellä sydämellä.
— Meidän erikoisalaamme ovat intiimit
pikkujoulut pienemmille ryhmille. Kynttilät
ovat talvisesongin vakiovaruste ja ravintolamme tarjoaa pikkujoulujen viettäjille
tunnelmallisen miljöön. Loungen puolella
voi nauttia rauhassa aperitiivin tai pari, jonka jälkeen siirrytään ravintolasalin puolelle
ruoan ääreen, Talriikin ravintolapäällikkö
Minna Kaski kertoo.
Pikkujoulukauden kynnyksellä menu päivitetään juhlakauteen ja viinilistalle saadaan

täyteläisen tummia punaviinejä ja glögejä.
Listalta löytyy joulun inspiroimia makuja,
mutta Talriikin tyyliin. Myös asiakkaiden toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien
mukaan.
— Pikkujouluja varten on mahdollista varata
meidän 18-hengen kabinettimme ja
isommille ryhmille katamme pöydät ravintolasalin puolelle. Talriikin tunnelma jatkuu
yläkertaan, jossa Sokos Hotel Vaakunan
kauniit huoneet ja laadukkaat sängyt siivittävät juhlijan ikimuistoisen illan jälkeen
unten maille.

Hyödynnä henkivakuutusetu
– nyt -20 %
Henkivakuutus on tapa turvata omaa tai läheistesi toimeentuloa. Tarjoamme 3- ja 4-etutason keskittävälle asiakkaallemme -20 % kuolemanvaravakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyysvakuutuksen maksuista. Saat alennuksen koko
voimassaoloajaksi, kun ostat Perusturvavakuutuksen 1.3.–
30.9.2021. Alennuksen saat kampanja-aikana omasta
alueyhtiöstäsi ostamaasi vakuutukseen.
Hyödynnä etusi: kun keskität, maksat vähemmän
Voit saada vakuutusmaksuista jopa -17 %, kun keskität
asiointisi meille. Lisäksi voit saada vakuutusmaksuistasi
S-ryhmän bonusta.
Varaudu pieniin riskeihin säästämällä, suuriin vakuuttamalla
itsesi lahitapiola.fi/henkivakuutus tai soita 06 534 2100

Palveluntarjoaja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

K-18

35/37/62€
(norm. 37/39/67€)
Ei kerrytä Bonusta

WWW.VPF.FI

