Kaup
ppakes
skus Kaares
K
ssa jo 1,4 miljoon
m
naa kävijää
v
vuode
en lokakuus
ssa. Kaari houkutteli
h
a
asiakkaitaa
n eri
Kauppakeskus Kaarri avattiin viime
Etelä-Suom
mea. Suome
en yhdeksänneksi suurimmassa kauppakesk
k
kuksessa kä
ävi
puolilta E
viimeisen
n vuosikolm
manneksen aikana 1,4
4 miljoonaa kävijää. Myynti
M
viime
eisellä
kolmanne
eksella oli 43
4 miljoona
aa euroa.
– Olemme
e erittäin tyytyväisiä, Kaari
K
on no
oussut vauh
hdilla suurten keskusten joukkoo
on
valmistum
misen myötä
ä. Avajaisett olivat upe
ea kokonais
suus ja joullukauppa su
ujui ennako
oidusti,
Kaaren Ka
auppakesku
usjohtaja Ka
aj Grahn arvioi.
a
Kauppakeskus Kaarri on sijainn
niltaan yksi maamme keskeisimm
mistä kaupp
papaikoista
a,
jonka his
storia ulottu
uu 1970-luv
vun alkuun
n. Uusi kaup
ppakeskus on valmistu
unut kolme
essa
vaiheessa vuosina 2009,
2
2011
1 ja 2013 ka
aupan pysy
yessä koko ajan avoin
nna palvelemassa
en asukkaita
a. Kaaressa
a on noin 80
8 liikettä, viihtyisä
v
ja monipuolin
nen Kylälähialuee
ravintoloiden kokon
naisuus, ma
aan suurin Prisma, Sokos, H&M, Top-sport ja
j monia muita
m
arjoajia.
palveluta
ujuvuutta parantaneet
p
t muutostyöt Kauppak
keskus Kaaren
Kanteletttarentien liiikenteen su
kohdalla ovat valmiit. Kiertoliitttymän ohitttava vapaa
a ajokaista on otettu käyttöön jo
oulukuun
2013 alussa keskuk
ksen edessä
ä.
ä työllistäjä pääkaupun
nkiseudulla
a, tarjoten Kaaressa
K
Kauppakeskus Kaarri on myös merkittävä
aupan- ja ravintola-al
r
an ammatttilaiselle. Ra
akennusaik
kana Kaupp
pakeskus
työpaikan yli 800 ka
punkiseudu
un rakennusalan työllisyyttä yli tuhannella henkilötyöv
h
vuodella.
Kaari edisti pääkaup
Lisätietojja antavat:
Kauppakeskusjohtaja
Kaj Grahn, p. 010 76
7 67201, kaj.grahn(a
k
at)sok.fi
Kauppakeskus Kaarri löytyy my
yös verkostta:
eskuskaari..fi
kauppake
facebook
k.com/kaup
ppakeskusk
kaari
twitter.co
om/Kaari_F
FI
youtube.com/kaupp
pakeskuska
aari
instagram
m.com/kauppakeskuskaari
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Kaari on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.
Se s
sijaitsee Helsingin Kannelmäe
essä, vilkkaide
en Kehä I:n ja
Hämeenlinna
anväylän varre
ella. Kaaren luk
kuisat liikkeet
ja
a upea ravinto
ola-alue tarjoav
vat aidosti aika
aa säästävän,
rennon ostokokemuks
sen noin 46 50
00 m2 voimin.
KAARES
SSA ON HELPP
PO VIIHTYÄ!
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Kaari on yk
ksi Suomen su
uurimmista kau
uppakeskuksistta.
S
Se sijaitsee Hellsingin Kannelm
mäessä, vilkka
aiden Kehä I:n ja
Hämeenliinnanväylän va
arrella. Kaaren
n lukuisat liikke
eet
ja upea raviintola-alue tarjjoavat aidosti aikaa
a
säästävä
än,
renn
non ostokokemuksen noin 46
6 500 m2 voimin.
KAAR
RESSA ON HEL
LPPO VIIHTY
YÄ!

