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Vapaa julkaistavaksi

TEMPUR Brand Store Hyvinkään avajaisia juhlitaan kauppakeskus
Willassa perjantaina 1.2. alkaen – tarjouksia ja tarjoilua!
Nukkumisergonomian erikoismyymälä TEMPUR Brand Store –ketju laajenee jälleen. Seitsemäs
TEMPUR Brand Store –myymälä avataan Hyvinkäälle kauppakeskus Willaan.
TEMPUR Brand Store –myymälöitä on jo Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja
Joensuussa. Helmikuun alussa nukkumisergonomian asiantuntijaliike löytyy myös Hyvinkäältä.
”Hyvinkäällä monet huonekaluliikkeet ovat valitettavasti lopettaneet toimintansa ja jäljelle jääneetkin
sijaitsevat hankalasti keskustan ulkopuolella. Uskon, että kauppakeskus Willan keskeisellä sijainnilla
voidaan tavoittaa useampia asiakkaita. Kun tuotteet ja palvelu ovat alan parasta, tyytyväiset asiakkaat
turvaavat kannattavuuden.”, Tempurin maajohtaja Arto Melanko kertoo päätöksestä avata uusi
myymälä ja sijoittaa se kaupungin elävään ytimeen.
TEMPUR alkoi tarjota nukkumista parantavia tuotteitaan Suomessa jo 20 vuotta sitten, vuonna 1991.
Vuonna 2007 avattiin ensimmäinen TEMPUR Brand Store Tikkurilaan nimellä TEMPUR Sleep Center.
Tempur Hyvinkään myymäläpäällikkö Meri Salmitie kertoo Brand Storen vahvuuksina olevan
koulutetut nukkumisergonomian asiantuntijat ja kiireettömän ilmapiirin, jossa jokaiselle asiakkaalle
valitaan paras nukkumisen ratkaisu. TEMPUR muotoutuu yksilöllisesti ja sopii kaikille, joten valinta
onnistuu aina. Tästä syystä Tempurilla onkin tutkitusti tyytyväisimmät käyttäjät (Taloustutkimus
2015). ”Laadukkaasta unesta saamme jaksamisen arkeen ja koska sopivimman patjan valinta on
yksilöllistä ja selviää ainoastaan maaten kokeilemalla, nukkumisergonomian asiantuntijamyymälää
tarvitaan” sanoo Salmitie, toivottaen kaikki tervetulleeksi tutustumaan.
Uusi Tempur myymälä sijaitsee modernin ja ison kauppakeskus Willan toisessa kerroksessa hyvien
liikenneyhteyksien päässä. Noin 100 liikkeen kauppakeskus tarjoaa asiakkailleen myös ilmaista
pysäköintiaikaa. Junaradan läheisyys, sekä lyhyet ajomatkat Riihimäeltä ja Mäntsälästä
vetovoimaiseen Willaan ovat vahvuuksia, joiden takia Hyvinkää houkutteli TEMPUR Brand Storen
kaupunkiin. ”Tervetuloa avajaisiin nauttimaan tarjouksista ja tarjoiluista perjantaina 1.2 klo 10.00
alkaen. Meille on helppo poiketa kauppa- ja ravintolakäynnin yhteydessä”, kannustavat uuden
myymälän henkilökunta Meri, Kati ja Jussa. Hyvinkään avajaisia juhlitaan avajaistarjouksin myös
Vantaan ja Espoon TEMPUR myymälöissä.
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TEMPUR tunnetaan tutkitusti hyvinvointia edistävistä, kehon lämmön tunnistavasta ja painetta vähentävästä
materiaalista valmistetuista patjoista ja tyynyistä. TEMPUR+SEALY on maailman suurin ja arvostetuin alan valmistaja.
TEMPUR Sealy Suomi Oy ja nukkumisergonomiaan erikoistuneet Tempur Brand Storet (Espoo, Vantaa, Hyvinkää,
Joensuu ja Turku) ovat osa Tempur-Sealy International Inc. (NYSE: TPX) -konsernia, joka toimii yli 90 maassa.
www.tempur.fi

