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MENUPAY lanserar ny mobilapp med förbättrad design och 

användarvänlighet 
 

MENUPAY AB (”MENUPAY”) meddelar idag att Bolaget lanserar en ny mobilapp med en ny design och en 
förbättrad användarvänlighet. Den nya appen kommer att vara tillgänglig för iOS och Android och finns att 
ladda ner från denna vecka.  
 
Bolaget har, som tidigare kommunicerats, under det senaste halvåret arbetat med att uppgradera och utveckla 
sin tekniska plattform. Den nya applikationen innehåller en ny design och förbättrad användarvänlighet. 
Hanteringen för användaren förenklas av en optimerad, integrerad mobil betalningslösning som är registrerad 
hos danska Finanstilsynet. Användningen för företag förenklas dessutom ytterligare genom skapandet av digitala 
kvitton med integration till system för kvittoredovisning. I den nya applikationen erbjuds användaren bland annat 
event- och conciergetjänster, middagsinspiration, hantering av presentkort samt möjligheten att beställa 
förbestämda menyer. Den nya appen innehåller även en förbättrad lösning för användarbaserade rabatter och 
bonusar. Mobilappen bygger på en skalbar teknologi och är en del av MENUPAYs allt mer fokuserade arbete på 
internationalisering och tillväxt.  
 
 Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar 
”Efter 75 000 nedladdningar av vår gamla app är vi idag väldigt stolta över att äntligen kunna lansera vår nya 
mobilapp. Detta är ett väldigt stort steg för oss eftersom vi lagt ner mycket tid och resurser på att vidareutveckla 
vår plattform och på att förbättra upplevelsen för våra användare. Efter lanseringen av vår nya app kommer vi 
även att utöka marknadsföringen genom våra samarbetspartners i Danmark och Sverige. Detta utgör ytterligare 
ett steg i vårt fokuserade arbete med internationalisering och tillväxt för bolaget. Jag ser fram emot en spännande 
julsäsong och nytt år för MENUPAY.” 
 
För mer information om MENUPAY, vänligen kontakta:  
Kim Lykke Sommer, VD MENUPAY AB  
Telefon: +45 23 83 20 25  
E-post: kls@MENUPAY.com 
https://MENUPAY.com/ 
 

Om MENUPAY AB (MENUPAY.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och 

noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras 

anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 

procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MENUPAY. Mer än 500 företag 

har hittills gått med och mer än 75 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett 

win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 

kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor 

i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett 

registrerat varumärke och MENUPAY.com är domännamnet för MENUPAY. 
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