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Stellan Faunatar on eläinihmisten kohtauspaikka
Valtakunnallisesti toimiva, täysin kotimainen Faunatar-ketju palvelee jokaista lemmikin omistajaa,
sekä kaikkia niitä, joilla on haaveissa oman lemmikin hankinta. Mikkelin Kauppakeskus Stellaan
avautuvasta Faunatar-myymälästä saa lemmikkien ja lemmikkitarvikkeiden lisäksi myös erilaisia
palveluita, kuten lemmikeiden kynsienleikkausta, pikkulemmikeiden täysihoitopalvelun,
akvaarioveden testausta ja paljon muuta.

Mikkelin eläimellisin liike
Kesäkuussa Kauppakeskus Stellaan avautuva Faunatar tulee palvelemaan kaikkia lemmikinomistajia.
Henkilökunta panostaa erityisesti eläinten hyvinvointiin sekä ammattitaitoiseen ja henkilökohtaiseen
asiakaspalveluun. ”Oman myymälän avaaminen
toteuttaa kaksi unelmaa kerralla: mahdollisuus tehdä
työtä eläinten keskellä, ja toimia asiakaspalvelijana
eläinrakkaiden ihmisten parissa”, kertoo kauppiaan
saappaisiin hypännyt Cyra-Kukka Kalliokanerva.
Myymälän valikoima kattaa suloiset pikkulemmikit
kuten jyrsijät ja kanit, sekä ikisuosiossa olevat
akvaariokalat. Tämän lisäksi liikkeestä tulee löytymään
erilaisia terraarioeläimiä kuten matelijoita,
sammakkoeläimiä ja hyönteisiä. ”Rukoilijasirkat,
kovakuoriaiset ja muut pienet hittiäiset sopivat
kiireisenkin ihmisen elämänrytmiin. Lisäksi terraarioista
saa pienellä vaivalla upean sisustuselementin kotiin ”,
kertoo Cyra-Kukka . ”Terraarioissa pidettäviä eläinlajeja
on olemassa hurjan paljon erilaisia. Myymälässämme
tuleekin olemaan jokaiselle terraarioharrastajalle jotain,
sillä voimme toimittaa terraariolajeja myös
erikoistilauksella”.

Kaikkea lemmikkieläinten
hyvinvointiin
”Valikoimissamme pidetään tarvikkeita ja ruokia
laidasta laitaan kaikennäköisille ja kokoisille
eläinystäville” sanoo Cyra-Kukka ja kertoo, että
myymälästä saa myös monia palveluita, kuten
kynsienleikkausta ja turkinhoitoa lemmikille. Koska
liikkeeseen saa tulla asioimaan lemmikin kanssa, on

esimerkiksi koiran varusteiden hankkiminen helppoa, kun malleja voi myymälässä sovittaa koirakaverin
päälle. Monelle koiralle asiointi eläinkaupassa onkin viikon kohokohta: ”jokainen liikkeeseen tuleva
lemmikki saa meiltä taatusti huomiota ja rapsutuksia, hehän tässä tärkeimpiä ovat” nauraa eläinrakas
kauppias.

Lemmikkien liike
Faunatar Mikkelin henkilökunta on tiimi eläimiin
hullaantuneita asiakaspalvelijoita, joiden kanssa on
mukava vaihtaa eläinystävien kuulumiset, kuulla eri
eläinten hoitovinkit ja nähdä uusimmat uutuudet
lemmikkituotteiden jatkuvasti laajentuvasta
valikoimasta. Myymälästä toivotaankin muodostuvan
mukava treffipaikka kaikille lähiseudun eläinihmisille,
olipa perheen eläinystävänä koira, kissa, jyrsijä tai ihan
mikä tahansa sydänten valloittaja.
Tervetuloa myymälän avajaisiin 14.6.2019 klo 10:00 lähtien, kerromme mielellämme lisää!
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