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Ihanaa muotia kaiken ikäisille naisille:

Peuran
muotia AINOA KauppaLähiseudun Asiakaslehti
keskusksesta, Tapiolasta ja nyt myös
Ruoholahden Kauppakeskuksesta
KUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

Toimtusjohtaja Tarja Peura, Peura, AINOA Kauppakeskuksen liikkeessä, Tapiolassa.
Vaateliike Peura Espoon Tapiolassa on saanut vankan jalansijan muodin ammattilaisena ja
nyt myös Kauppakeskus Ruoholahteen on avattu uusi Peura liike, jonka omistaa Tarja Peuran miniä Nga Hirvonen. Perheyritys kasvaa ja uusia liikkeitä on suunnitteilla. Kanta-asiakkaita on jo tuhansia ja lisää tulee
jatkuvasti.  
Tarja Peura Oy on maahantuontiyritys, joka tuo kaikki
tuotteensa Espanjasta ja Italiasta. Mallistot vaihtuvat usein ja
uutta tulee joka viikko.
Peuralla on kolmisenkymmentä jälleenmyyjä, jotka ovat
olleet tyytyväisiä Peuran tuotteisiin. Hinta-laatusuhde ovat
kohdillaan ja näin tuotteet liikkuvat kaikilla.

Liikkeenomistaja Nga Hirvonen, Peura, Kauppakeskus Ruoholahdesta.
Tarja Peura Oy on noutotukku, mistä jälleenmyyjät voivat hakea täydennyksiä tarpeensa mukaan. Käytäntö on jo hyvin yleinen Euroopan suurkaupungeissa.
Pienyrittäjien ei tarvitse sitoa rahaa ennakoihin ja näin he pystyvät paremmin valvomaan talouttaan. Kaikki jälleenmyyjät ovat olleet tyytyväisiä konseptiin ja ovat
jättäneet vähemmälle ennakoiden
oston. Peura-liike on persoonallisella tavalla saanut naisten suosion. Liikkeet ovat kauniita ja tuot-

teet ihania. Tunnelma ja palvelu ovat lämminhenkistä. Asiakas
otetaan aina huomioon ja palvellaan yksilöllisesti, juuri asiakkaan
tarpeiden mukaan. Jos jotain tuotetta ei satu olemaan niin sellainen
hankitaan tai ainakin vastaava.  
– Syksyn muoti on ihanan naisellista. Pehmeitä neuleita, neuletakkeja, tunikoita ja tietysti ylellisen tuntuisia silkkituotteita.
Pyrimme valitsemaan mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja ja sellaisia malleja, jot-

Peura-liikkeet
Kauppakeskus AINOA
Kauppakeskus Ruoholahti
Tapionaukio 9 (Fazerin vieressä)
Itämerenkatu 21 (Katutaso)
Maahantuonti- ja noutotukku:
Tarja Peura Oy, Kauppamiehentie 1, 3. krs, Heikintori
02100 Espoo, 040-58 56 338, www.peuramoda.com

ka sopivat niin arkeen kuin juhliinkin. Peurassa on myös laaja valikoima asusteita; koruja, huiveja
ja laukkuja. Tuotevalikoimamme
täydentyy viikottain.
– Meillä annetaan pukeutumisneuvoja ja kannustetaan naisia löytämään itsestään parhaat
puolensa. Meissä jokaisessa naisessa asuu ”kuningatar” ja haluamme pukeutua kauniisti, ensisijaisesti itseämme varten. Näin
ollen hyvänolon tunne heijastuu
myös ympäristöön. Seuraamalla meitä facebookissa ja instagramissa varmistat itsellesi tiedon uutuuksista ja kampanjoista. Voit myös liittyä kanta-asiakkaaksi liikkeessämme, sanoo toimitusjohtaja Tarja Peura.

RE/MAX Classic/Sun Housing Oy LKV:n
kiinteistönvälityspalvelut laadukkaasti
ja läheltä Tapiolasta
RE/MAX Classicin uudet yrittäjät ovat Kyösti
Juntunen, LKV, LVV, KiAT, kaupanvahvistaja ja
Monja Juntunen.
“RE/MAX yrittäjäksi lähteminen oli luonnollinen askel kahdeksan vuoden välittäjänä- ja myyntijohtajana työskentelyn jälkeen. Toimivan organisaation kasvattaminen on erittäin mielenkiintoinen haaste meille. Olemme todella innoissamme tästä mahdollisuudesta”, kertoo Kyösti. Hän
on siis toiminut välitysalalla jo 8 vuotta, ja nyt he
päättivät vaimonsa Monjan kanssa lähteä kasvattamaan yhdessä toimistoa.
Työnjako on selkeä, Monja hoitaa hallinnolliset
asiat niin, että Kyösti voi keskittyä rauhassa auttamaan ja tukemaan välittäjiä työssään. Pursuamme energiaa ja ideoita, ja olemme ryhtyneet tähän
todella intoa täynnä”, Kyösti tiivistää.
RE/MAX Classicin jo monelle tutuksi tulleet
tiimin muut alan ammattilaiset jatkavat myös tehokasta työtään Pohjois-Tapiolassa, Louhentie
2:ssa sijaitsevassa toimistossa. Toimisto palvelee
asuntojen myynnissä, vuokrauksessa sekä asuntosijoituspalveluissa ensisijaisesti Tapiolan alueella,
mutta myös koko Uudenmaan alueella.
“Vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöisyys ja positiivinen energia yhdistettynä vahvaan ammattitaitoon, joilla varmistamme onnistuneet asuntokaupat. Lisäksi tarjoamme alan laajimman näkyvyyden asiakkaidemme asunnolle. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille kaikki kaikessa. Palvelumme ja laajat asiakasverkostot nopeuttavat ja
helpottavat asunnonvaihtoa”.
Laajentuneen toiminnan ansiosta, meillä on
myös tarjota työtä kiinteistönvälitysalan osaavalle ammattilaiselle (ota yhteys: Kyösti Juntuseen,
puh. 040-968 1882).
Asuntokauppa käy vilkkaana Espoossa. Ota
yhteys toimistoomme, me tarjoamme laadukkaan
kiinteistönvälityspalvelun, aina asunnon hinta-arviosta kaupantekoon. Me toivotamme kaikki asiakkaat tervetulleeksi kahville ja asuntokaupoille, sanoo RE/MAX Classicin koko henkilökunta.

Ylärivissä vasemmalta Lasse Lindqvist, Robert Borgström, Petter Frisk, Sara Silfverhuth. Keskiriviltä vasemmalta Minna Ihamuotila, Heli Borgström, Sari Ann Stolt. Alariviltä vasemmalta Kyösti Juntunen ja Monja Juntunen.

Louhentie 2, Pohjantori, Espoo, Tapiola,
puh.050-555 0899.

Palvelemme jälleen Tapiontorilla
lokakuun lopusta lähtien!

Avoinna arkisin klo 10-18, la klo 10-15

Laulua Laajalahdella – Espoon
laulun konsertti la 26.8.2017
klo 13.00–14.00

Palkittu espoolainen kuoro Espoon laulu johtajanaan Kati Sannelvuo esittää piknik-konsertissa lauluja luonnosta, unelmista ja
rakkaudesta.
Konsertti pidetään heinäseiväsniityllä noin 400 m luontotalolta
Rantaraittia pitkin länteen. Yhteislähtö luontotalon pihasta klo 13:00.

Ota mukaan viltti ja vähäjätteiset
piknik-eväät. Voit ostaa eväät mukaan niitylle myös Café Elfvikistä.
Sateen sattuessa konsertti pidetään sisällä luontotalossa.
Konsertti on osa Luonnon päivien ja Espoo-päivän juhlintaa.
Järjestäjä:Villa Elfvikin luontotalo ja Espoon laulu.

Suomi 100 -juhlateos
Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä
-viikonloppu huipentuu Espoopäivänä valloittavaan juhlateokseen!
Tule rakentamaan satojen kukkien merta yhdessä ympäristötaiteilija Tiina Hallakorven kanssa.
Juhlateos toteutetaan sunnuntain
aikana ja se huipentuu su 27.8. klo
18, kun kauniit kukat jatkavat matkaansa kaupunkilaisten koteihin,
parvekkeille ja puutarhoihin.

Ohjelma: klo 10–18 Juhlateoksen rakentuminen, klo 12–19 Kulttuurikontti avoinna Piispanaukiolla, klo 18–lähtien kukkien jako kaupunkilaisten koteihin, parvekkeille ja puutarhoihin Voi ilmoittautua
teoksen tekijäksi ennakkoon osoitteeseen tapahtumaespoo@espoo.fi.
Paikka: Matinkylä, Piispanaukio,
Piispansilta 10. Tapahuman järjestäjä on Espoon kaupunki, Suomi 100 Espoo, espoo.fi/suomi100

