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Modeface on laajentanut palvelu-
jaan, tuotteitaan ja valikoimiaan.
Halusimme omiin tiloihin ja kun
Itätuulenkuja 5:ssä oleva liike-
huoneisto vapautui, jatkuu toi-
mintamme 1.4 alkaen siellä. Uu-
distuneet tilat ovat viihtyisät ja ko-
dikkaat. Luonnonmukainen lin-
jamme jatkuu, sanoo liikkeen-
omistaja Arja Hynynen, Modefa-
ce-kauneuskeskuksesta.

Toiminta -ajatuksenamme on
tuottaa laadukasta ja yksilöllistä
palvelua kodikkaasti ja vaalien
rentoa ja välitöntä ilmapiiriä. Täy-
den palvelun kauneuskeskuk-
sesta löytyy kiviterapiat, in-
tialaista päänahanhieronnat, Re-
nee Furtenerin päänahan ja hius-
ten hoidot ja älypermanentit ja
Bio Sculpture, myrkyttömät gee-
likynnet omien kynsien vahvista-
miseen jne.

– Henkilöstömme tekee miele-
kästä ja luovaa työtä ja se näkyy

myös asiakaspalvelussa. Panos-
tamme luonnonmukaisuuteen
tuotteiden käytössä ja valikoimis-
sa. Vaalennus- ja permanentti- ja
väriaineet ovat ammoniakittomia.
Myymme Beauty for all seasons -
värianalyysiin pohjautuvia meik-
kejä ja Jane Iredale -mineraali-
meikkejä, joissa on käytetty luon-
non mehiläisvahaa ja sinkkioksi-
dia.

– Kosmetologipalveluissa käy-
tämme paramedikaalisia ihon-
hoitomenetelmiä. Tuomme maa-
han upeita Lili design -asuste ko-
ruja ja toimimme uuden tanskalai-
sen Try me -vaatemalliston jäl-
leenmyyjänä Suomessa. Asiakas
saa myös halutessaan imagokon-
sultointia ja omien sävyjen löytä-
miseen apua Modefacesta. Ke-
vään trendejä ovat kerroksittain
leikatut hiukset ja kiharat ja myös
toispuoleisuus on vahvassa nou-
sussa. Asusteissa sekä koruissa et-

tä hiuksissa suositaan kirkkaita sä-
vyjä kuten pastelleja ja valkoista ja
myös kontrasteja käytetään run-
saasti.

Vahvuutenamme on erittäin
korkeatasoiset ammattituotteet,
osaava henkilökunta ja asiakkaan
kokonaisvaltainen palvelu ja nyt
myös joustavat palveluajat. Lin-
jamme on klassinen ja silti ajan-
henkinen, sanoo Arja Hynynen ja
toivottaa kaikki aikaisemmat ja
uudet asiakkaat tervetulleiksi Mo-
deface-kauneuskeskuksen uu-
siin tiloihin osoitteessa Itätuu-
lenkuja 5, Tapiolassa.

Lisätietoja: 
Modeface, Tapiola, 
Itätuulenkuja 5, 02100 Espoo
Sampokujan vieressä, 
puh.09-4122911
www.modeface.codepic.fi
ja www.lili.fi

Modeface palvelee uudessa osoitteessa
Itätuulenkuja 5, alkaen 1.4.

Kampaaja ja väri- ja tyylikonsulentti Eila Jalkanen, parturi-kampaaja Seija Jaatinen, parturi-kampaaja, maskeeraaja,
väri- ja tyylikonsulentti ja erikoismestarikampaaja Arja Hynynen ja kosmetologi, sairaanhoitaja ja Tiina-Maija Otts
Mode Face -kauneuskeskuksesta.

Handelsbankenin Suomen toimin-
not täyttivät viime vuonna 20 vuot-
ta. Ensimmäinen konttori perustet-
tiin vuonna 1994. Nyt konttoreita on
jo 36. Pankki tunnetaan voimak-
kaasta yrityskulttuuristaan, jossa
konttori on pankki: asiakasta koske-
vat päätökset tehdään konttorissa. 

– Samoin kaikki asiakkaat henki-
löasiakkaista suuriin pörssiyhtiöihin
ovat konttorin asiakkaita. Asiakas-
keskeinen, joustava palvelu on pan-
kin keskeinen perusarvo. Handels-
banken päihittikin jälleen kotimaiset
kilpailijansa kansainvälisessä EPSI
Rating 2005-tutkimuksessa, jossa
mitattiin suomalaisten tyytyväisyyt-
tä oman pankkinsa palveluun.
Pankki saavutti parhaat arvosanat
myös suurten yritysrahoittajapank-
kien vertailussa. Pankilla on Suo-
messa myös eläke- ja henkivakuu-
tusyhtiö, rahastoyhtiö sekä Han-
delsbanken Rahoitus Oyj, jonka
tunnettu tuotemerkki on Aktiivira-
ha. Handelsbanken on pohjoismai-
nen, vahvasti paikallisesti toimiva
yleispankki, jolla on toimintaa 21
maassa. Ruotsin ulkopuolelle kont-
toreita asiakkaiden tarpeisiin on pe-
rustettu jo 144, sanoo pankinjohtaja
Pekka Ursin, Handelsbanken, Ta-

piolasta, jonka pankinjohtajaksi hän
on siirtynyt viime vuoden keväästä
1.4.-05 alkaen. 

– Handelsbanken tarjoaa Suo-
messa kattavat pankkipalvelut sekä
yksityishenkilöille että yrityksille.
Olemme myös tuoneet Suomen
markkinoille useita täysin uusia pal-
veluja, joista esimerkkinä TosiPitkä
60 vuoden asuntolaina, joka edus-
taa aivan uutta ajattelumallia asumi-
sen rahoittamisessa. Asuntolainan
ottaja päättää itse, käyttääkö kaikki
käytettävissä olevat varansa asunto-
lainan lyhennyksiin vai käyttääkö
osan esim. muihin sijoituksiin tai
vaikkapa elämänlaatunsa kohotta-
miseen. TosiPitkä-laina sopii erityi-
sin hyvin nuorille perheille, joilla
asumisväljyyden lisääminen on tar-
peen perheen kasvaessa tai vaikka-
pa eläkkeellejääville asiakkaille, jot-
ka haluavat jättää eläkkeestään ra-
haa myös elämästä nauttimiseen.
Nyt TosiPitkästä asuntolainasta voi
tehdä myös TosiVakaan eli liittää
lainaan kiinteän koron - jopa 20
vuodeksi. Handelsbankin tuoma
tosipitkä 60-vuoden asuntolaina on-
kin suosittu, jo yli 50% asuntolai-
noista li yli 30-vuotisia. 

– Toinen tuotealue, jossa Han-

delsbanken on viime vuosina erit-
täin aktiivisesti tuonut uutuuksia
suomalaisille asiakkaille, ovat sijoi-
tuspalvelut. Vuonna 2005 Suomeen
perustettiin 8 uutta rahastoa ja vii-
me kuukausina hyvin paljon kiin-
nostusta on herättänyt uusi Intia-ra-
hasto, joka sopii mainiosti kehitty-
viä markkinoita hakevan sijoitta-
jan salkkuun. Varovaiset sijoittajat
arvostavat taas erityisesti osakein-
deksilainojamme - milläpä muulla
tavalla yksityinen sijoittaja voisi
päästä osalliseksi esim. raaka-aine-
markkinoiden tuotosta rajatulla ris-
killä.

Yritysasiakkaamme arvostavat
myös kansainvälistä verkostoam-
me, joka on pohjoismaisista pankeis-
ta laajin. Pankki menee sinne minne
asiakkaatkin - viime vuonna laaje-
nimme Venäjälle, ensi kuussa avau-
tuu Tallinnan konttori ja myöhem-
min tänä vuonna avataan edustusto
Intian Mumbaissa, sanovat pankin-
johtajat Pekka Ursin, Handelsban-
ken, Tapiolasta ja Pankinjohtaja
Hanne Katrama, Handelsbanken
Leppävaarasta 

– Handelsbanken avasi ovensa
Leppävaarassa 3 vuotta sitten. Asia-
kaskunnan kasvaessa on konttori
muuttanut uusiin avarampiin tiloi-
hin Kauppakeskus Gallerian katuta-
sossa. Leppävaaran alue kasvaa
edelleen voimakkaasti ja Sellon 2.
vaiheen valmistuttua alueella on
erittäin hyvät palvelut. Suur-Leppä-
vaaran alueelle muuttaneet perheet
ovatkin löytäneet Handelsbankenin,
jolle mm. omakotitalojen rakennus-
aikaisesta rahoituksesta on muo-
dostunut yksi erityisosaamisen alue.
Suunnitelmissamme on järjestää yh-
dessä Tapiolan konttorin kanssa Es-
poon alueen rakentajille toukokuus-
sa "rakentajailta", jonne kutsumme
asiantuntijoita puhumaan rakenta-
misen erityiskysymyksistä. 

Konttorimme on erittäin helppo
löytää, vieressä on myös ilmainen
parkkitila. Toivotamme kaikki uu-
det asiakkaat tutustumaan uuteen
konttoriimme Leppävaarassa, sa-
noo pankinjohtaja Hanne Katrama,
Handelsbanken Leppävaarasta.

Handelsbanken on toiminut menestyk-
sellisesti Suomessa jo yli 20 vuotta

Kuvassa vasemmalta yksityisasiakasryhmän johtaja Matti Sulamaa,
Handelsbanken, Tapiolasta, pankinjohtaja Hanne Katrama, Handels-
banken Leppävaarasta ja pankinjohtaja Pekka Ursin, Handelsbanken Ta-
piolasta.

Asuntokauppa on käynyt edel-
leen meillä hyvin alkuvuodesta
2006.  Uutena kohteena  saimme
myyntiin välittääksemme ainut-
laatuisen Eiranrannan 45 merinä-
köala huoneistoa, joista ennakko-

markkinointi on jo alkanut.  Huo-
neistokoot vaihtelevat 84–246 m2

asuntoihin. Muita ajankohtaisia
uudiskohteita ovat Saton tuotan-
toa Tapiolassa, Asunto Oy Tapio-
lan Tuuliniitty ja  NCC:n raken-

nuttama  Pistaasi-asuntokohde
Länsi-Tapiolan Niittymaalla. 

– Tarjoamme kiinteistövälitys-
alan palvelut koko laajuudessaan.
Alusta alkaen olemme palvelleet
asiakkaita aina yksiöiden ostajis-

ta arvoasuntojen ostajiin.  Me Yk-
kösneliöt Oy:ssä panostamme nä-
kyvään markkinointiin.   Toimin-
tamme on ripeää mutta kuitenkin
pitkäjännitteistä. Ystävällinen
palvelu ja joustavuus sekä hen-
kilökohtainen vastuuhenkilö al-
kuneuvotteluista aina kaupante-
koon saakka takaavat turvallisen
tien elämän ehkä suurimpaan
kauppaan.  Arvomme ovat ehdo-
ton rehellisyys, luotettavuus,
asiakaslähtöisyys ja korkea am-
mattitaito. Tavoitteemme on olla
alueen halutuin, ammattitaitoi-
sin ja ripein kiinteistövälittäjä.
Kehitämme  palvelujamme jatku-
vasti vastaamaan asiakkaidem-
me muuttuvia tarpeita, kommen-
toivat toimitusjohtaja Maria Pusa
sekä myyntijohtaja Markus
Ulán Kiinteistömaailma l Tapio-
la, Ykkösneliöt Oy LKV:sta.

Asiakkaan etu on että
löydämme juuri hänen
kodilleen sen oikean 
ostajan 
– Meillä on taito ”löytää” oikeat
asiakkaat ja sieltä juuri oikea osta-
ja vahvan aluetuntemuksemme
avulla. Realistinen, tilastoihin pe-
rustuva  hinnoittelu takaa hyvän

lopputuloksen kaikille. Valitetta-
vasti  meidän alalla on välittäjiä
jotka ns. ostavat kohteen itselle
myyntiin lupaamalla liikaa.  On-
neksi vuoden alusta tarkentunut
asuntokauppalaki eliminoi tätä
toimintatapaa, koska välittäjien
pitää lain mukaan kirjata toimek-
siantosopimukseen aina toteutu-
va kauppahinta arvio.  Meillä tä-
mä on ollut vakiokäytäntö jo vuo-
sikausia.  Lisäksi valtakunnalli-
nen ketju takaa kohteelle myös
parhaimman näkyvyyden.  

– Espoossa kysyntä on varsin
aluekohtaista. Tapiolassa olisi
huikea kysyntä isoille asun-
noille – tarjonta vain on aika ka-
peaa. Ranta-alueelta on kysyn-
tää reilunkokoisista perheasun-
noista – muutoinkin em. koko-
luokka noin 150 m2 perheasunto
on varmaan kysytyin kokoluok-
ka tällä hetkellä.

Olemme kaikki Ykkösneliöt
Oy:ssä toimineet jo pitkään alal-
la ja suurin osa meistä vielä

asuukin Espoossa.  Meillä on hy-
vä asiantuntemus, innostunut
ammattitaitoinen henkilökun-
ta, näkyvä ja  tehokas markki-
nointi sekä paras sijainti Tapio-
lassa. Ketju on perustettu
vuonna 1990 ja Ykkösneliöt Oy
toiminut ketjussa jo yli 10 vuot-
ta. Sampo Pankki yhteistyö-
kumppanina tuo lisäpotkua
myös nopean ja  joustavan pal-
velunsa ansiosta. Koska toi-
mimme yrittäjäpohjaisena ketju-
na toimintamme on ripeää ja no-
peaa. Kiinteistömaailman asun-
tomyymälöitä on jo yli 100, 50:lla
eri paikkakunnalla. Henkilökun-
taa ketjussa on yhteensä yli 650.
Espoossa Kiinteistömaailmalla
on eniten myyntivoimaa sekä
myös eniten myytäviä kohteita –
sitä kautta teemme varmaan
myös eniten kauppaa Espoossa.
Tapiolan Kiinteistömaailmassa,
Ykkösneliöt Oy LKV:ssä palve-
lee 15 vahvaa alan ammattilais-
ta, sanoo Pusa. 

Ripeää mutta pitkäjännitteistä palvelua jo yli kymmenen 
vuotta osana Kiinteistömaailma -ketjua asiakkaiden hyväksi
Ripeää mutta pitkäjännitteistä palvelua jo yli kymmenen 
vuotta osana Kiinteistömaailma -ketjua asiakkaiden hyväksi

Kuvassa vasemmalta myyntineuvottelija Pekka Einesalo, myyntineuvottelija Pasi Lehtinen, myyntineuvottelija Ol-
ga Ekroos, myyntisihteeri Miri Kuukkanen, yrittäjä, tj. LKV, KAT Maria Pusa, myyntineuvottelija Irma Manse-
lius ja myyntipäällikkö, LKV, KAT Virve Vass. Kuvasta puuttuvat myyntijohtaja, LKV, KAT Markus Ulan, LKV, KAT
Kaarina Salonen, LKV, KAT, Teemu Oukari, LKV Kaarina Riska, LKV Maija Jussila ja myyntineuvottelija Lil-
ja Kuntu, Kiinteistömaailma l Tapiola, Ykkösneliöt Oy LKV:sta.

Kiinteistömaailma l Tapiola, Ykkösneliöt Oy LKV: 

Kaivopuistoa myötäilevällä Eiranrannalla 
vallitsee aito eteläeurooppalainen tunnelma.
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