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MenuCard ingår partneravtal med DTU 

 
MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag, den 16 februari 2018, att bolaget under innevarande vecka har 

inlett ett samarbete med Danmarks Tekniske Universitet (”DTU”). Som det senaste partnerföretaget till 

MenuCard har DTU infört MenuCard som en obligatorisk tjänst för sina 3 600 anställda att använda vid 

restaurangbesök på arbetstid. 

 
MenuCard upplever att antalet användare i MenuCard ökar och att intresset för bolagets tjänst ständigt växer. 

Som ett led i denna tillväxt har MenuCard under innevarande vecka lanserat sin tjänst för DTU (Danmarks 

Tekniske Universitet) och dess över 3 600 anställda avseende representation och andra affärsrelaterade 

restaurangbesök. Denna nya viktiga MenuCard-partner och dess anställda markerar tillägget av ett stort publikt 

partnerföretag till MenuCards portfölj och representerar även en ny och starkare nivå av kundengagemang 

eftersom DTU kommer instruera sina anställda att enbart använda MenuCard. 

  

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar: ”Vi är nu i en position där en bra sak leder till en annan 

och uppmärksamheten samt uppskattningen för vår tjänst växer dag för dag. Det senaste ledet i denna utveckling 

är vårt nya samarbete med DTU som jag naturligtvis är mycket glad och stolt över. DTU kommer instruera alla 

sina 3 600 medarbetare att alltid använda MenuCard vid representation och andra jobbrelaterade 

restaurangbesök. Att uppnå denna nivå av engagemang från partnerbolag har varit ett mål ända sedan jag 

började på MenuCard. Vi ser en mycket god potential för samarbetet.” 

  

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 16  februari 2018. 

 

MenuCard (menucard.dk) 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. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett 

digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen 

två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 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. 


