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PALVELUJA, ERIKOISLIIKKEITÄ

Kuvassa vasemmalta Kirsi Apajalahti-Plyhm, LKV, myyntineuvottelija Ritva Miikkulainen,
Riikka Pfitzner-Saarnia, LKV,
Oili Jörgensen, LKV ja Vuoden
Kiinteistövälittäjä, toimitusjohtaja
Riitta Santasalo, LKV, PRIMA
KIINTEISTÖT OY LKV [A]:sta.

Tapiolan Autokoulu

Heikintori
Kauppamiehentie 1
3. krs, p. (09) 463 771
www.tapiolanautokoulu.fi
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Otaniemen ostoskeskus
Otakaari 15
p. 044-7133 843
otaniemi@tapiolanautokoulu.fi
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Autokoulu Viheri

Viherlaakson ostoskeskus
Rajamännynahde 2
p. (09) 595 900
www.autokouluviheri.fi

TaPiolan HauTaus- ja
PErunKirjoiTusToimisTo
on muuTTanuT
Uusi osoite on

TaPiolan KEsKusTorni
2. Krs, TaPionTori 1

Eva Kivilaakso-Wellmann

PRIMA KIINTEISTÖT OY
LKV [A]
Mankkaantie 2-4, 02180 Espoo
(Mankkaanportin ostoskeskus)
puh. (09) 4520 700
fax. (09) 455 8600
sähköposti: myynti@
primalkv.com
www.primalkv.com

Kuva on lämmin lahja, ilo antaa ja ilo saada
Kuva on persoonallinen lahja
josta on iloa pitkään. Kun tulet
kuvaukseen marraskuun aikana ehtivät kuvat vielä joulupukin konttiin. Studio Tapio ikuistaa perheesi jäsenet elämän eri
vaiheissa. Kehykset viimeistelevät lahjan ja niiden oikea valinta on tärkeää, sillä kehysten tulee sopia sekä kuviin, että kodin
sisustukseen.
StudioTapio on Taidekehystäjät ry:n jäsenliike ja kehyslistavalikoima on laaja ja uusiutuu jatkuvasti. Erilaisiin taideteoksiin löytyy sopivat vaihtoehdot ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Valmiita valokuvakehyksiä on
useita ja erittäin pidettyjä vakiomalleja sekä uusiakin malleja on
aina saatavilla.
Lahjakortti kuvaukseen on tervetullut lahja koko vuoden aikana. Varsinkin perhekuvaukset
ovat erilaisten juhlien yhteydessä erittäin suosittuja. Samalla lahjan antajallakin on mahdollisuus
saada itselleenkin pysyvä muisto.
Mieluisia lahjoja saa myös
vanhoista perhekuvista jos hallussa on sellaisia aarteita. Vaikka
ne ovat usein kuluneita ja naarmuuntuneita, Studio Tapion taitavat kuvankäsittelijät korjailevat ne upean näköisiksi.
Studio Tapion muotokuvaajina toimivat Aila Teräväinen ja
Sirpa Nygren, KIP, joka hoitaa
niin kutsutut matrikkelikuvaukset, sekä kuvankäsittelyt ja Lotta
Salonen passikuvaukset ja asiakaspalvelun. Erilaisissa harras-

Lue lisää netistä tai soita!
Tapiolan Autokoulu Otaniemi UTOKOULU VIHER
TA

Arvostetussa merenläheisessä yhtiössä Koukkuniemessä on myynnissä
erittäin tyylikäs perheasunto. Asuintilat ova kahdessa kerroksessa. Valoisasta olohuoneesta on käynti tilavalle terassille, josta on merinäkymä.
Makuuhuoneita on tarvittaessa jopa viisi. Asunnon ohella myydään autohallipaikka, jonne on käynti hissillä aivan asunnon vierestä. Arjen mukavuutta. Asunnon ja autopaikan yhteishinta on 850.000 euroa. Sovi esittely!

– Priman ammattilaisten tiimi on
vahvistunut ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä
paremmin. Paneudumme jokaiseen toimeksiantoon ja asunnon
myyntiin yksilöllisesti. Mottomme on ”Välitämme kotisi käsityönä”. Jokainen koti on yksilö
ja niiden myynnissä tulee ottaa
huomioon asunnon erityispiirteet, tuoda esiin jokaisen kohteen
parhaat puolet. Tutustu meihin
tarkemmin uusituilla kotisivuillamme www.primalkv.com, sanoo Vuoden Kiinteistövälittäjä
ja toimitusjohtaja Riitta Santasalo, LKV, PRIMA KIINTEISTÖT
OY LKV [A]:sta.
Länsimetron alueelle panostetaan uudisrakentamiseen ja palvelujen kehittämiseen nyt Tapiolassa ja Matinkylässä ja suunnitemissa on myös Niittykummun
palvelujen kehittäminen.

– On todella hienoa, että vanhoja perinteisiä alueita kuten Tapiolaa kehitetään ja palveluja sekä
ihmisten liikkumisen edellytyksiä
parannetaan suunnitelmallisesti.
Espoo – ja varsinkin suur-Tapiolan alue – on jatkuvasti kiinnostava asuinalue. Paranevat palvelut
lisäävät asuntojen haluttavuutta ja ehkä vaikuttavat myös niiden hintoihin. Myös Niittykummun ja Matinkylän asuinalueiden
kiinnostavuus on kasvanut entisestään.
– Kun ollaan myymässä mahdollisesti suurinta omaisuutta,
omistusasuntoa, kannattaa valita vankan ammattitaidon omaava kiinteistönvälittäjä. Priman
laatujärjestelmä on turva myös
asiakkaallemme, toimimme järjestelmällisesti hyväksi koetun ja
auditoidun laatujärjestelmämme
mukaisesti asiakkaan etua ajaen. Haasteellisessa markkinatilanteessa markkinointi kohdistetaan oikein ja suunnitelmallisesti. Asiakkaan kannattaa panostaa laatuun; asuntokauppa sujuu mutkitta ja kaupan osapuolet
ovat tyytyväisiä, sanoo Santasalo.

Henkilöauto (B)-kurssit alkavat
kolmen viikon välein maanantaisin.
Nyt kurssit myös mopoautolla!
Moottoripyörä (A) ja Mopo (M)-kursseista
lisätietoa toimistoilta.
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Lähiseudun Asiakaslehti

KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

Tapiolan Autokoulu on avannut
autokoulun myös Otaniemessä!
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Priman palvelut ovat laajentuneet

hok-elannonhautauspalvelu.fi
Tapiolan Keskustorni 2. krs, Tapiontori 1, 02100 Espoo
Palvelemme ma–pe klo 9–17
Hautauspalvelu puh. 010 76 66570 (0,0828 €/puh + 0,1199 €/min)

KIINALAINEN RAVINTOLA

KULTAINEN TAI
arkisin
la ja su

BUFFET

10.30–15.00
12.00–17.00

9,20 €
12,00 €

sis. 10 erilaista päivittäin vaihtuvaa ruokalajia, kiinalaisia,
thaimaalaisia ja japanilaisia ruokia, kanaa, naudan- ja
porsaanlihaa, nuudelia, friteerattuja ja kasvisruokia, keiton,
salaatteja, kahvin tai teen. Lisäksi yht. 5 erilaista sushia.
Myös annoksia à la carte -listalta ja take away-annoksia.

Kuvassa vasemmalta Studio Tapion alan ammattilaiset keskellä Aila Teräväinen, Sirpa Nygren ja Lotta Salonen sekä vasemmalta FotoTapion Veli-Matti Teräväinen ja Kari-Jukka Teräväinen.
tekuvaukseen liittyvissä asioissa
voit luottavaisesti kääntyä perheyritykseen kuuluvan FotoTapio Oy:n puoleen.
Tapiontorilla sijaitsevassa
myymälässä sinua palvelevat Veli-Matti ja Kari-Jukka Teräväinen. Heiltä löydät kameroita, kiikareita ynnä muita valokuvausvälineitä upeiksi joululahjoiksi.
Myös kaitafilmit ja videonauhat siirtyvät digimuotoon FotoTapiolla laadukkaasti.

Studio Tapio
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo
p. 09 462 023
studiotapio@studiotapio.fi
www.studiotapio.fi
Varaathan kuvausajan ajoissa!

AVOINNA:
ma 10.30–17.00, ti–pe 10.30–21.00
la–su 12.00–20.00
Leppävaarankatu 12, 02600 Espoo
puh. 050 337 8332

Tervetuloa!

Eva Kivilaakso-Wellmann

FotoTapio Oy
Tapiontori 3
02100 Espoo
p. 09 464 398
myynti@fototapio.fi
www.fototapio.fi

LUE LEHTI MYÖS VERKOSTA

www.tapiolan.com
FotoTapiosta löytää kameroita, kiikareita ym. valokuvausvälineitä
upeiksi joululahjoiksi. Myös kaitafilmit ja videonauhat siirtyvät
digimuotoon FotoTapiolla laadukkaasti.

LÄS TIDNINGEN ÄVEN FRÅN NÄTET

