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MenuCard: Ansluter White Guide topp 10-restaurang och utökar sin
evenemangstjänst
MenuCard AB ("MenuCard") ansluter Dragsholm Slot, Slotskøkkenet till sin lista över
toppresturanger och utökar sin position som Danmarks ledande kvalitets-restaurangprogram för
företag och deras anställda.
MenuCard meddelade den 4 december 2017 att bolaget ingått sitt största företagsavtal med ett av
Danmarks största företag. Detta avtal kommer att verkställas under januari 2018. MenuCard meddelar
idag den 8 januari 2018 att bolaget anslutit Dragsholm Slot, Slotskøkkenet till sin lista över
topprestauranger, vilken innehar Michelin-stjärna och ingår i White Guides topp 10-lista. Ägaren till
Slotskøkkenet äger också Brdr. Price-restaurangerna som redan är representerade i MenuCard. Det
nya avtalet med Dragsholm Slot kommer att färdigställas i slutet av januari 2018.
Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard kommenterar: "Det är väldigt tillfredställande att se hur vår
förmåga att attrahera både företag och restauranger fortsätter att växa i den tyngsta kategorin. I stor
utsträckning leder den ena till den andra, baserat på den enkla logiken att de bästa företagen vill
ansluta när de bästa restaurangerna finns på listan och vice versa ".
Med avtalet utökar MenuCard både dess existerande lista med Michelin-restauranger, samtidigt
inkluderas en framstående medlem av den exklusiva White Guide-listan, som är den välkända och
ledande nordiska gastronomiska restaurangguiden. Styrelsen har uppfattningen att de bästa
restaurangerna ser till varandra för att mäta kvalitet. MenuCard kommer dra nytta av det faktum att
det inte endast är företag som tittar på listan över restauranger. Samma logik gäller mellan
topprestauranger och kockar i Norden. Att ha sådana starka och välkända referenspunkter på nordisk
nivå kommer potentiellt skapa en genväg för att ansluta liknande ledande gastronomiska restauranger
på andra nordiska marknader när MenuCard lanserar sin tjänst där.
Med signeringen av Dragsholm Slot med Slotskøkkenet, Bistroen och "Madbar", har MenuCard också
avtalat om att dess företagskunder kan boka evenemang och stanna på slottet genom MenuCard.
Detta bidrar till att den kritiska massan för MenuCards Event Service ökar och attraktionen för
MenuCards ”nyckelambassadörer” inom MenuCard Partner Companies, som Personal Assistants,
Travel / Event managers etc. växer.
Kim Lykke Sommer fortsätter: "Vi vet att framgångsnyckeln för MenuCard är att vara ”top of mind”
bland våra användare. Vi vet också att relevansen och utbudet av våra erbjudanden är viktiga
parametrar. Därför är jag särskilt stolt över de tillägg som vi har gjort till vår service de senaste
månaderna. Detta inkluderar 80 nya restauranger, TAKEOUT-tjänsten, som gör det möjligt för alla våra
användare att beställa mat från mer än 200 restauranger för leverans och nu även tillägg av ännu en
gastronomisk pärla samt den extra affären i vår evenemangstjänst som kommer att inträffa när våra
partners börja boka event, konferenser och stannar på hotell / slott etc. som nu också ingår i
MenuCard ".

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018.
https://menucard.dk/
MenuCard AB
MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart
sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen
kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp
till 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets
administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 450 000
anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av
dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få
utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till
den svenska Finansinspektionen.

