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foodora öppnar virtuell matmarknad
tillsammans med Nordish Market
Q-handelsbolaget foodoras utbud växer med rasande fart och senaste
tillskottet är en foodcourt med fem virtuella restauranger som alla har
hållbarhet på agendan. I den digitala matmarknaden kommer kunderna kunna
välja allt från sallader, soppor, mackor, asiatisk-inspirerade rätter och modern
husmanskost.
Nordish Market jobbar uteslutande med premium-råvaror från lokala bönder
samt räddad frukt och grönt från matbutiker. Alla de fem restaurangerna har
hållbarhet som sitt största fokus och det stora syftet är att se till att fler

människor I Göteborg kan få tag i hållbar och hälsosam mat, samtidigt som
man minskar matsvinnet.
- Det är verkligen roligt att Nordish Market ansluter sig till oss. De har en
sund och fräsch affärsmodell som tar ett ordentligt grepp kring
hållbarhetsfrågan. Med en virtuell matmarknad kan vi tillsammans bidra till
att minska matsvinn och göra lokalproducerad, hållbar mat mer tillgänglig
säger Jens Högberg, försäljningschef foodora.
- Nordish Markets vision är att göra det superenkelt att äta hållbar mat. Vår
marknad har tidigare primärt varit b2b-fokuserad. Vi vill göra hållbar mat
tillgänglig för alla, därmed känns det jätteroligt att inleda det här samarbetet
säger Philip Axelsson, VD och grundare Nordish Market.
Om Nordish Market
Nordish Market är en digital foodcourt som samlar stans mest hållbara
restauranger under ett och samma tak och levererar ut mat till företag och
privatpersoner.

Om foodora
foodora är idag Sveriges populäraste Q-handelsplattform för hemleverans.
Bolaget finns i Norden och är en del av det globala företaget Delivery Hero
med säte i Berlin. foodora har över 6000 anslutna butiker och restauranger i
Sverige. Bolaget finns på över 200 platser runt om i landet, varav över 50
platser sker hemleverans genom foodoras anställda bud.
Mer information finner du på www.foodora.se
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