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Astrid Helen Aadland og butikkleder Lillian Olsen synes det er gøy med stor interiøravdeling. – Interiøravdelingen blir stadig større, vi skal blandt annet få inn resten av spekteret til Rosendahl, forteller Olsen.
Foto: Inger Johanne Tveitaskog

Service, fagkunnskap og kvalitet
Midt på Karmøy, i Kopervik næringspark finner
du Jernia Stormarked, en av to stormarkeder i
Rogaland. Butikken ligger rett ved Shell bensinstasjon og Bilgummilageret, og er lett synlig fra
veien.

Bra-Bedre-Best

Det er snart et halvt år siden butikken åpnet her på
Bygnes, og i følge Daglig leder Gunvald Aadland har
butikken blitt svært godt mottatt.

Næringspark i utvikling

Jernia er kjent for kvalitet gjennom konseptet BraBedre-Best. Det betyr at Jernia har et varespekter
som dekker kvalitetsvarer og merkevarer til en passende pris, samtidig som de har forbruksartikler til
en rimeligere penge.

Stor og spennende interiøravdeling

- Butikken er på hele 1000 kvadratmeter med et
bredt og spennende utvalg av produkter. Det som
er spesielt med Jernia Stormarked er at vi også har
en stor gave- og interiøravdeling. Her er det godt
utvalg og vi har flere kjente merkevarer som blant
andre, Eva Solo og Rosendahl, forteller Aadland.
- Men største overraskelsen er nok utvalget vi har
innenfor kakeformer og dekortilbehør. Her har vi
noe til en hver anledning, noe som mange kunder
har bitt seg merke i, legger han til.
Solid erfaring

Jernia er et av de sterkeste merkevarer i norsk detaljhandel. Markedsundersøkelser viser at kundene
ser på Jernia som et sted med god service, fagkunnskap og kvalitet.

I et halvt år nå har Jernia Stormarked hatt butikk i Kopervik næringspark.
Og daglig leder, Gunvald Aadland er storfornøyd med den positive mottakelsen de har fått. Foto: Inger Johanne Tveitaskog

- De ansatte hos oss på Jernia Stormarked har
mange års erfaring fra sine fag innenfor detaljhandel, og vår spesialist på maling har lang fartstid i
Jernia-kjeden, forteller Aadland.
De ansatte i Jernia Stormarked Karmøy følger godt
med på trender og nye produkter på messer både i
inn- og utland.
- Vi setter kundebehandling høyt, og prøver å
holde oss oppdatert på nyheter, svare på kundenes
spørsmål,og veilede dem til å ta de rette avgjørelsene,
sier han.

- Det er første gang vi har en stor Jernia-butikk på
Karmøy, hvor den har fått en fantastisk positiv start.
Tilbudet til karmøybuen er i dag større og bedre enn
det noen gang har vært. Og jeg blir ikke overraskest
om industriområdet på Karmøy over tid, vokser seg
så stort at vi kan nærme oss et lite Raglamyr. Bare
politikerne ser mulighetene her, smiler Aadland.

STORMARKED
Bygnes, 4250 Kopervik
Tlf.:
52 85 06 00
Fax:
52 85 10 52
E-post:
karmoy@jernia.no

JOBB & NÆRING

47

