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Power	  avaa	  yhdeksän	  uutta	  myymälää	  keskiviikkona	  –	  mukaan	  lukien	  Helsingin,	  
Turun	  ja	  Tampereen	  Stockmann	  
	  
Elektroniikkajätti	  Power	  avaa	  keskiviikkona	  18.5.	  yhdeksän	  uutta	  myymälää.	  Maanantain	  avajaiset	  Raisiossa	  olivat	  
Vantaan	  ja	  Tampereen	  tavoin	  yleisömenestys.	  
	  
”Toimme	  Powerin	  Suomeen,	  koska	  täällä	  ei	  mielestämme	  ollut	  tarpeeksi	  hintakilpailua.	  Suomalaiset	  ovat	  osoittaneet	  
haluavansa	  halvempia	  hintoja.	  Siksi	  teimme	  päätöksen	  nopeuttaa	  avattavien	  liikkeiden	  aikataulua”,	  Power-‐ketjun	  
toimitusjohtaja	  Mika	  Aro	  kertoo.	  ”Avaamme	  keskiviikon	  ja	  torstain	  aikana	  yhdeksän	  uutta	  liikettä	  Uudellamaalla,	  
Tampereella	  ja	  Turussa.”	  
	  
Power	  tulee	  Stockmannille	  Helsingissä,	  Turussa	  ja	  Tampereella	  
Keskiviikkona	  Power	  avaa	  myymälät	  Helsingin	  ja	  Tampereen	  Stockmannilla	  sekä	  Helsingin	  Itiksessä	  Stockmannin	  
vieressä.	  Turun	  Stockmann	  tulee	  mukaan	  torstaina.	  
	  
”Power	  tarjoaa	  Stockmann-‐liikkeissään	  samat	  halvat	  hinnat	  ja	  hyvän	  palvelun	  kuin	  muissakin	  myymälöissä.	  Olemme	  
mukana	  myös	  Stockmannin	  kampanjoissa	  kuten	  Hulluilla	  Päivillä”,	  Aro	  muistuttaa.	  
	  
Keskiviikkona	  avataan	  myös	  myymälät	  Tampereen	  Lielahdessa,	  Porvoossa,	  Lohjalla,	  Riihimäellä	  ja	  Järvenpäässä.	  
	  
Uudet	  myymälät	  sijoittuvat	  aiemmin	  Expert-‐ketjulla	  käytössä	  olleisiin	  tiloihin,	  ja	  niitä	  uudistetaan	  parhaillaan	  Power-‐
konseptin	  mukaiseksi.	  Myymälöihin	  tulee	  muun	  muassa	  Powerin	  palvelu-‐	  ja	  tuotevalikoima	  sekä	  sähköiset	  hintalaput.	  
	  
”Tavoitteenamme	  on	  olla	  markkinoiden	  halvin	  kodintekniikkaketju:	  Power	  seuraa	  aktiivisesti	  kilpailijoiden	  hintoja	  
netissä	  ja	  pyrkii	  siihen,	  että	  power.fi:ssä	  on	  halvempi	  hinta.	  Tämä	  sama	  halpa	  hinta	  päivitetään	  myymälöiden	  
sähköisiin	  hintalappuihin	  vähintään	  neljä	  kertaa	  päivässä”,	  Aro	  tiivistää.	  
	  
Raisiossa	  jonottajia	  sankoin	  joukoin	  jo	  aikaisin	  aamulla,	  sateesta	  huolimatta	  
”Avasimme	  Raisiossa	  maanantaina	  kolmannen	  myymälämme	  viikon	  sisään.	  Vesisateesta	  huolimatta	  jonossa	  oli	  
aamukuuden	  jälkeen	  yli	  1000	  ihmistä”,	  Aro	  kertoo.	  ”Tilaamme	  koko	  ajan	  lisää	  tuotteita	  keskusvarastoltamme.	  Hyviä	  
tarjouksia	  riittää	  edelleen.	  ”	  
	  
Aron	  mukaan	  Raision	  avajaisiin	  tuli	  asiakkaita	  Turun	  seudun	  lisäksi	  Tampereelta	  ja	  pääkaupunkiseudulta	  asti.	  
Myymälässä	  vieraili	  päivän	  aikana	  arviolta	  noin	  10	  000	  asiakasta.	  Yleisösuosiosta	  huolimatta	  myymälässä	  asiointi	  oli	  
sujuvaa.	  
	  
Suomessa	  on	  nyt	  kolme	  Power-‐myymälää	  ja	  tämän	  viikon	  avausten	  jälkeen	  kaksitoista.	  Ketjun	  tavoitteena	  on	  30	  
myymälän	  verkosto	  ja	  markkinoiden	  ykkössijan	  haastaminen	  vuoden	  2017	  loppuun	  mennessä.	  
	  
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.	  Suomen	  ensimmäiset	  Power-‐myymälät	  aukeavat	  kevät-‐kesällä	  2016	  ja	  tavoitteena	  on	  30	  Power-‐myymälän	  verkosto	  
vuoden	  2017	  loppuun	  mennessä.	  


