
 
 

Tiedote 18.11.2016 

 

Tuhannet jonottivat Poweriin jopa 16 tuntia Oulussa ja 

Vaasassa – seuraavaksi Power aukeaa Jyväskylän 

Palokassa  
 

Suomen uusi elektroniikkajätti Power avasi ovensa Oulussa ja Vaasassa aiemmin 

marraskuussa. Molempiin avajaisiin jonotti tuhansia ihmisiä, pisimmillään 16 tuntia yön yli. 

Power jatkaa vauhdilla ja viettää seuraavia suuravajaisia Jyväskylässä maanantaina 21. 

marraskuuta kello 08.00.  

 

Jyväskylän ensimmäinen Power avataan Palokan kauppakeskuksessa osoitteessa Saarijärventie 

52. Power varautuu Palokassa yön yli jonottajiin. Paikalle on järjestetty muun muassa 

järjestyksenvalvonta edellisestä illasta alkaen, jotta jonotus sujuu turvallisesti. Lisäksi paikalla on 

yön yli bussi, jossa on mahdollista lämmitellä. Kauppakeskuksen sisätiloihin pääsee jonottamaan 

klo 6.00 alkaen.  

 

”Odotamme Jyväskylään suurta yleisöryntäystä, sillä tarjoukset ovat varmasti kovimpia, mitä 

seudulla on nähty. Avasimme viimeksi Oulussa maanantaina, jossa ensimmäinen asiakas saapui 

jonoon sunnuntaina kello 16. Aamulla ennen ovien avaamista jonossa oli pakkasesta huolimatta jo 

2000 ihmistä, samoin kuin viikkoa aiemmin Vaasassa”, toteaa Powerin toimitusjohtaja Mika Aro. 

 

Pitkästä jonosta huolimatta asiointi myymälöissä oli sujuvaa, ja jonot liikkuivat nopeasti ovien 

aukeamisen jälkeen. 

 

Power avaa Jyväskylään toisen, 2500 m2 suurmyymälän rakenteilla olevaan kauppakeskus 

Seppään vuoden 2017 aikana. 

 

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 28 Power-

myymälää, ja marraskuussa julkaistujen myymälöiden jälkeen ketjulla tulee olemaan jo 30 myymälää. 


