
 
 

Tiedote 4.11.2016 

 

POWER vyöryttää uusia myymälöitä jouluksi 
 

Suomen uusi elektroniikkajätti Power avaa yhteensä viisi myymälää Vaasaan, Jyväskylään 

ja Ouluun. Ensimmäisenä Power avataan Vaasaan maanantaina 7. marraskuuta klo 8.00.  

 

"Vaasassa, Jyväskylässä ja Oulussa myydään yli 10 prosenttia kaikesta Suomessa myytävästä 

kodintekniikasta, ja tavoitteenamme on ottaa tästä merkittävä osuus heti avajaispäivästä alkaen. 

Tämä vahvistaa entisestään Powerin kasvua. Olemme jo nyt ylittäneet odotuksemme ja 

saavuttaneet viime kuukausina noin 14 prosentin valtakunnallisen markkinaosuuden. Se todistaa, 

että halvoille hinnoille on kysyntää", Powerin toimitusjohtaja Mika Aro kertoo. 

 

Vaasan Kivihaassa kaupungin parhaalla liikepaikalla viimeistellään parhaillaan uutta 2000 m2 

myymälää Powerille. Myymälä sijaitsee osoitteessa Moreenikuja 1, Kivihakaan avatun uuden tien 

päässä. Suuravajaisia vietetään maanantaina 7.11. klo 8.00 alkaen.  

 

Power varautuu Vaasassa yön yli jonottajiin. Paikalle on järjestetty muun muassa 

järjestyksenvalvonta edellisestä illasta alkaen, jotta jonotus sujuu turvallisesti.  

 

”Tarjoukset ovat varmasti kovimpia, mitä Vaasassa on nähty, ja esittelemme useita uusia 

hintaluokkia. Vaasan avajaistarjoukset ovat saatavilla vain Vaasan myymälästä, jotta tavaraa riittää 

mahdollisimman monella paikalle tulijalle”, Aro sanoo.  

 

Oulussa Power on pitkään etsinyt sopivia tiloja. Nyt yhtiö on tehnyt sopimuksen uuden 2500 m2 

myymälän rakentamisesta Limingantulliin vuonna 2017. Myymälä sijoittuu keskeiselle paikalle 

Nuottasaarentien ja Kempeleentien risteykseen Prismaa vastapäätä. Power saapuu Ouluun 

kuitenkin jo tänä vuonna: Kaakkurin liikekeskuksessa remontoidaan parhaillaan uutta 2000 m2 

Power-myymälää entisiin Expertin tiloihin. 

 

Jyväskylässä rakenteilla olevaan kauppakeskus Seppään avataan 2500 m2 Power-myymälä 

vuonna 2017. Sitä ennen Jyväskylän ensimmäinen Power avataan jouluksi 2016 Palokan 

liikekeskuksessa Expertiltä vapautuviin ja remontoitaviin tiloihin. 

 

Uusien myymälöiden lisäksi Lahden Kauppakeskus Mailissa sijaitseva Power laajenee tiloiltaan 

kaksinkertaiseksi ensi vuonna kauppakeskuksen remontin yhteydessä. Tämä tuo entistäkin 

laajemman valikoiman Lahden Poweriin. 

 



Avattavissa myymälöissä on myyntipinta-alaa yhteensä yli 10 000 m2, ja niissä tulee 

työskentelemään pysyvästi yli 100 henkeä.  

 

Myymälöiden tarkat avajaisajankohdat Power tiedottaa paikkakunnittain lähempänä avajaisia. 

Avajaisiin odotetaan suurta, aiemmin avatuista Power-myymälöistä tuttua yleisöryntäystä. 

Avajaisten kunniaksi Power juhlii halvoilla hinnoilla koko marraskuun myös muissa myymälöissään 

ympäri Suomen. 

 

 

Tietoa Powerista 

Powerin strategia perustuu laadukkaiden merkkituotteiden aggressiiviseen hinnoitteluun. 

Elektroniikkajätin tavoitteena on olla markkinoiden halvin kodintekniikkaketju. Sen mahdollistavat 

suorat tehdasostot pohjoismaiseen varastoon ja turhien kustannusten minimointi.   

 

Power seuraa aktiivisesti kilpailijoiden hintoja netissä hintarobotin avulla ja pyrkii siihen, että 

Power.fi-verkkokaupassa on aina halvempi hinta.  

 

Digitaalisten hintalappujen avulla Power-myymälässä on aina vähintään yhtä halpa hinta kuin 

netissä. Hinnat päivitetään verkkokaupan hintoihin vähintään neljä kertaa päivässä.  

 

 

 

Lisätiedot:  

Toimitusjohtaja Mika Aro, 040 543 9707, mika.aro@power.fi 

 

Power Finland kuuluu Expert AS -konserniin, joka omistaa Power- ja Expert-ketjut Norjassa, Tanskassa ja 
Suomessa. Pohjoismainen keskusvarasto sijaitsee Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on noin 800 miljoonaa 
euroa. Power-ketju perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja sen tavoitteena on tarjota asiakkaalle 
myymälöissä vähintään sama halvin hinta kuin Power.fi-nettikaupassa. Suomessa on nyt 25 Power-
myymälää, ja nyt julkaistujen myymälöiden jälkeen ketjulla tulee olemaan jo 30 myymälää. 
 

 


