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Arvostettu Franny-palkinto matkasi Kotkaan:
Kahden kotkalaisen Kotipizza-ravintolan franchiseyrittäjä Esa
Tirkkoselle Franny-palkinto
Keskuskadun ja Karhulantien Kotipizza-yrittäjä Esa Tirkkonen sai merkittävän
tunnustuksen ansioistaan yrittäjänä. Kotipizza-ketju palkitsi Tirkkosen Suomen
Franchising-Yhdistyksen Franny-palkinnolla vuoden ansioituneimpana
franchiseyrittäjänä kaikkiaan yli 250 Kotipizza-yrittäjän joukosta.
Tirkkonen on kehittänyt 18 Kotipizza-yrittäjävuotensa aikana tuloksekkaasti
ravintoloidensa myyntiä ja liiketoimintaa sekä ollut aktiivinen myös koko ketjun
liiketoiminnan kehitystyössä. Lisäkiitoksen hän sai toiminnastaan Rannikkopajatyhdistyksen hyväksi, millä hän on auttanut ja tukenut syrjäytymisvaarassa olevia
kotkalaisnuoria.
Kahta Kotipizza-ravintolaa tuloksekkaasti johtava ja työhönsä intohimoisesti suhtautuva
Esa Tirkkonen on oman yrittäjyytensä rinnalla toiminut Kotipizza
Markkinointiosuuskunnan hallituksen jäsenenä vuosina 1998-2006, joista vuodet 20002006 hallituksen puheenjohtajana.
Vuonna 1995 Kotipizza-yrittäjänä aloittanut Tirkkonen on menestynyt myös
vertailukelpoisen myynnin kasvattajana, ja hänet on palkittu Kotipizza-ketjun Vuoden
myyjänä.
Aktiivinen kehittäjä
Tuotekehitys on ollut lähellä Tirkkosen sydäntä lähes Kotipizza-yrittäjäuransa alusta eli
vuodesta 1995 alkaen. Ideanikkarina hän on ollut mukana aktiivisesti kokeilemassa uusia
raaka-aineita ja kehittämässä uusia tuotteita. Tuotekehityksen kannuksia hän on hankkinut
myös muun muassa kehittäessään työryhmän jäsenenä kansainvälisessä pizzakilpailussa
menestynyttä Cold Smoked Salmon Kotzonea.
Tukea syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
Oman yrittäjyytensä lomassa Tirkkonen on kantanut huolta syrjäytymisvaarassa olevista
kotkalaisnuorista. Hän on tehnyt yhteistyötä Rannikkopajat-yhdistyksen kanssa ja ollut
osaltaan auttamassa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aktivoitumaan ja selkeyttämään
uravalintojaan. Konkreettisena tukena Tirkkonen on tarjonnut muutamalle nuorelle myös

työvalmennuspaikan, josta he ovat saaneet arvokasta työkokemusta ja ponnahduslaudan
työelämään.
Lisätietoja:
Kotipizza-yrittäjä Esa Tirkkonen, Kotipizza-ravintola, Keskuskatu 23, Kotka,
puh. 05-2184 171
Aluepäällikkö Marko Taavitsainen, Kotipizza Oyj, puh. 0207 716 733
www.kotipizza.fi
Kotipizza
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on tällä hetkellä yli 290 myymälää.
Kotipizza-ketjun myymälöiden myynti vuonna 2011 oli 72 miljoonaa euroa. Yli 95 prosenttia Suomen
Kotipizza-myymälöistä on franchisingperiaatteella toimivia itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia
myymälöitä. Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja
tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.	
  
	
  
Kotipizza on osa Frankis Group -yhtiöitä, johon kuuluu Helsinki Foodstock Oy, Francout Oy, Domipizza Oy
sekä Kotipizza Oyj, jonka yksiköitä ovat Kotipizza-myymälöiden lisäksi 55 Burger, Cola, Fries, sekä Cafe
Darwin -ketjut. Frankis Groupin pääomistaja on Sentica Partners Oy.

