
Beijing8 lanserar en egen App med svenska innovationsföretaget
LEEROY!
Idag smyglanserar restaurangkedjan Beijing8 tillsammans med företaget LEEROY en egen mobilapp på Grev Turegatan för att
underlätta kundresan för gästerna när det ska köpa sin måltid. Appen gör det lätt att beställa och betala direkt i mobilen.

 

Genom Beijing8 appen kommer restauranggästerna kunna förbeställa, betala och hämta upp sin mat utan att behöva stå i kö till kassan.
Appen kommer dessutom erbjuda gästerna fina erbjudanden och utökad information om olika produkter, evenemang och händelser. Appen
smyglanseras den 13 februari på den centrala restaurangen på Grev Turegatan i Stockholm för att sedan rullas ut på alla 10 restauranger
runt om i Norden.

”Vi är glada och stolta över att Beijing8 valt att ge LEEROY förtroendet att hjälpa till med en digital transformation där vi tillsammans ger
gästerna en bättre upplevelse samt Beijing8 en mer smart och effektiv operations. Vi ser fram emot att växa tillsammans under vår resa framåt”
Säger Per Nord, VD på LEEROY.

LEEROY grundades 2008 och är ett etablerat bolag med totalt 53 medarbetare i Stockholm och Sundsvall. Bland tidigare kunder finns Pizza
Hut, Svenska Brasserier och Holy Greens. Att samla, analysera och presentera stora mängder data är en tydlig röd tråd i det digitala
näringslivet och LEEROY erbjuder en teknisk plattform som inte bara gör köpresan för kunden smidig utan omvandlar också kunddata till
marknadsföring både på plats och i mobilen.

Välkommen till Beijing8s smyglansering på Grev Turegatan som börjar den 13 februari!

Ladda ner Beijing8s app här:

App Store

Google play

På Beijing8 gör vi det vi älskar allra mest – dumplings och te. Våra egna smakrika degknyten innehåller bara naturliga råvaror och våra
ekologiska isteer brygger vi på teblad direkt från Kina. Det bästa från traditionell kinesisk matkultur tillsammans med hållbart framtidstänkande.
Vi kallar det för långsam snabbmat. En idé som redan hittat hem på våra restauranger i flera länder och många ställen där du handlar din mat.
Vi ses!


