BonCulina

Simply Different Foodservice
For Forretning & Industri

Ansattes Velvære & Prestasjon
Uansett jobbmiljø så er måltidtidene en viktig del av
travle arbeidsdager, og som gir de ansatte muligheten til
å slappe av med kollegaer.
Et stort utvalg av sunn, næringsrik og smakfull mat
bidrar til mer fokuserte og motiverte medarbeidere, samt
økt velvære for hver enkelte og bedre team prestasjoner.
BonCulina tilbyr en ny matserviceløsning for
forretning & industri.

OUR CORPORATE
RESPONSIBILITY INITIATIVE
www.amealforameal.com

BonCulina Forretning & Industri

BonCulina er en
profesjonell tilbyder
av ulike løsninger som
imøtekommer kundenes
krav og ønsker.
Smart Catering
• Stort utvalg av kontraktbaserte
cateringløsninger
• Kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle
cateringløsninger
• Prismodeller for kostnad pluss, fast kostnad
og profitt eller tapsvalg

Plug & Play
• Utfyller og støtter eksisterende
cateringløsninger
• Stort utvalg av tilgjengelige
individualiserte måltider
• Unike, patenterte teknologier og systemer
• Enkelt for alle å varme opp, presentere og
servere mat profesjonelt

Menyplanlegging
• Kraftig online verktøy for menyplanlegging
• Muliggjør ukentlig og månedlig menyplaner
• Imøtekommer krav for nærings - og diettkrav

Reduserer Mat svinn
• Patentert Torus Pak® teknologi som
reduserer mat svinn med opptil 90% for
hvert måltid
• Fører til kostnadskutt hos kundene

Kunder & forbrukere kan være
sikre på at de får en pålitelig
matservice løsning som er basert på
BonCulinias kjerneverdier:
Vi er dedikert til å være en mer ansvarlig
matservice tilbyder og etterstreber å oppfylle
vår visjon om null matsvinn, og investere en
del av profitten i ‘A Meal for A Meal’
CSR programmet.
Ved å redusere antall drift faktorer, spesielt
arbeidskraft og basere løsninger på en
innovativ, patentert pakke – og logistikksystem,
så kan vi redusere både driftskostnader
og kapitalbehov. Vi etterstreber å være en
annerledes løsning innen mat service ved å tilby
kostnadseffektive og enkle løsninger.
Vår enorme sentraliserte menydatabase består
av kvalitetssikrede, nærings godkjente måltider
fra nøye valgte internasjonale produsenter.
Dette, kombinert med valgfrie driftsmetoder,
tilbyr vi en fleksibilitet og konsistent kvalitet
som overgår kunders behov og krav.
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