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JUKAISUVAPAA HETI

INTERSPORT AVAA ISON MYYMÄLÄN PUUVILLAAN
Urheilukaupan markkinajohtaja Intersport-ketju avaa 1400 m2 kokoisen myymälän Puuvillan
Kauppakeskukseen. Intersport tuo Puuvillaan urheilu ja vapaa-ajan tuotteiden laajan valikoiman,
mikä täydentää Puuvillan jo ennestään erittäin kattavaa urheilun ja vapaa-ajan valikoimaa.
Intersport muuttaa Puuvillaan kauppakeskus IsoKarhusta. Puuvillan myymälässä jatkavat IsoKarhussa
marraskuusta 2017 asti kauppiaina toimineet diplomikauppias Aki Seppälä ja vaimo Maire Seppälä.
Kauppiaspariskunnalla on pitkän linjan kokemus urheilukaupasta. Urheilullisen pariskunnan
kauppiasura alkoi Intersport Forssasta jo vuonna 2009 ja jatkui Jyväskylän kautta Poriin vuoden 2017
lopussa.
Intersport on Suomen urheilukaupan markkinajohtaja ja palvelee kuluttajia yli 5400 kaupassa ja 42
maassa ympäri maailman. Suomessa kauppoja on 54. Intersport toimii osana Kesko-konsernia.
Menestys perustuu urheilu ja vapaa-ajan tuotteiden laajaan valikoimaan, alan parhaaseen palveluun,
laadukkaisiin tuotteisiin, ja monipuolisiin huolto- ja korjauspalveluihin.
- Intersport on todella hieno ja odotettu lisä urheilukaupan tarjontaamme. Intersport täydentää
Puuvillan kattavaa vapaa-ajan valikoimaa entisestään ja tuo mukanaan laajan valikoiman alan
johtavia merkkejä. Valikoiman laajentuminen vahvistaa Puuvillan asemaa urheilukaupan
keskittymänä Porissa. Olemme todella iloisia, että saamme urheilullisen pariskunnan ja
sporttikaupan ammattilaiset mukaan hienoon Puuvilla tiimiimme, kauppakeskus johtaja Tea Siivola
toteaa tyytyväisenä.
- Hienoa avata Intersport-kauppa Satakunnan johtavassa kauppakeskuksessa. Intersport palvelee
laajalla vapaa-ajan ja urheilun valikoimalla ja nyt pääsemme kehittämään kaupan valikoimaa ja
palveluita paremmin vastaamaan tämän päivän kuluttajien tarpeita muuttuvassa kilpailutilanteessa.
Seura- ja yrityskauppa, omat painopalvelut ja laadukkaat kansainväliset brändit ovat
vahvuuksiamme. Osaavalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla pystymme palvelemaan
tulevaisuudessa satakuntalaisia paremmin, diplomikauppias Aki Seppälä kertoo innostuneena.
- Meillä on 10 vuoden kokemus kauppiaina ja minulla jo yli 30 vuoden kokemus urheilukaupasta. Yhä
innostumme uusista mahdollisuuksista, joita Puuvilla meille tulevaisuudessa tarjoaa, Seppälä jatkaa.
Intersportin myymälä tulee sijaitsemaan keskeisellä paikalla Puuvillan kauppakeskuksen 2.
kerroksessa ja on pinta-alaltaan lähes 1400m2. Avajaisia vietetään vuoden 2019 lopussa.

Puuvilla on kaupunkikortteli, jossa historiallinen kulttuurimiljöö yhdistyy ainutlaatuisella tavalla moderniin
kauppakeskukseen. Puuvilla muodostaa Satakunnan vetovoimaisimman kaupan, palvelujen, tapahtumien ja
tulevaisuudessa myös asumisen keskittymän. Puuvillan Kauppakeskuksessa on yli 70 liikettä ja 2000 maksutonta
pysäköintipaikkaa. Porin Puuvilla Oy:n omistavat tasavertaisin osuuksin Renor ja Ilmarinen.
Intersport on Suomen urheilukaupan markkinajohtaja. Intersport-kauppoja on yli 5 400 yhteensä 46 maassa. K-ryhmään
kuuluva Intersport Finland Oy on yhtiön osakas. Suomessa on 54 Intersport-kauppaa ja verkkokauppa. Intersport ketjun
vahvuudet rakentuvat laadukkaista tuotteista, monipuolisesta valikoimasta, henkilökunnan osaamisesta ja multisportkonseptista. Suomen Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Intersport on neljättä vuotta peräkkäin Suomen luotetuin
urheilukauppa.
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