Pressmeddelande 2012-08-22

Ny Coop Konsum till Uppsala
- Centralt läge vid centralstationen ska locka pendlare
Idag öppnar en helt ny Coop Konsum vid centralstationen i Uppsala. Butikens
strategiska läge är tänkt att attrahera boende i området men också de pendlare som
dagligen passerar.
– Genom generösa öppettider och med ett riktat sortiment som rymmer allt från nybryggt
kaffe och frukostpåsar till enkla och goda färdigrätter för lunch och middag ska vår butik
bli pendlarnas första val, säger Sebouh Marachlian, butikschef Coop Konsum Uppsala
Entré.
– Vi har även lagt ned tid på att utforma butiken så att den passar olika kundgrupper. Ett
snabbvarv ska t ex underlätta inköpen för dem som har bråttom och på förhand vet vad de
vill ha. Förutom fyra kassor har butiken även sex snabbkassor där du själv kan scanna dina
varor, fortsätter Sebouh Marachlian.
Färskvaror och manuella diskar
Coop Konsum satsar även på färskvaror som frukt och grönt. Butiken har en manuell fiskoch delikatessdisk med allt från skaldjur och fisk till ett stort sortiment av skinkor, korvar
och ostar. Det finns en generös salladsdisk där du själv kan plocka ihop dina favoriter.
Coop Konsum erbjuder Sveriges största sortiment av ekologiska och miljömärkta
produkter. Inom så gott som varje avdelning finns ett eller flera ekologiska eller
miljömärkta alternativ att välja mellan.
Under invigningsdagen sker det olika aktiviteter i butiken som provsmakningar och
specialerbjudanden. Kedjechef Jan Kahlin och Annica Rutgersson, vd
konsumentföreningen Svea, inviger butiken genom att klippa band kl 10.00.
Fakta om Coop Konsum Uppsala Entré:
Invigningsdatum: kl 10.00, 22 augusti 2012
Adress: Stationsgatan 14, Uppsala
Öppettider: mån-fre 06.00-22.00, lör-sön 08.00-22.00
För ytterligare information:
Sebouh Marachlian, butikschef Coop Konsum Uppsala Entré, tel: 010-741 84 71
Coops pressjour, tel. 08-743 23 33
Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Coop Online
och Daglivs. Som medlem får du medlemsåterbäring på upp till 5 % på allt du handlar. Se även www.coop.se

