Waynes ska etablera sig i Enköping under våren 2021
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Waynes Coffee ska etablera sig i Enköping
Nu är det äntligen klart att Waynes Coffee etablerar sig i Enköping. Den
svenska kafékedjan grundades i Stockholm 1994 och finns på åtta marknader
runt om i Europa, Asien och Mellanöstern. Under våren 2021 öppnas dörrarna
upp för första gången i Enköping, där Waynes med sitt nya flexibla
kafékoncept ska attrahera Enköpingsborna.

– Det känns fantastiskt att äntligen få möjlighet att öppna upp i Enköping. Vi har
länge letat efter ett bra läge här där vi kan möta våra gäster på bästa sätt. I tider
som dessa är vi extra glada över att kunna expandera, och Enköping har alltid
varit på vår radar över städer där vi vill finnas. Vi har nyligen lanserat ett nytt

flexibelt och snyggt koncept som svarar på de förväntningar som våra gäster har,
säger Mats Hörnell, VD Waynes.
Waynes i Enköping kommer att öppna på Lilla Torg, ett område med
bostäder, skolor och dagis. Under sommarhalvåret kommer det att finnas en
trevlig uteservering där boende i området kan avnjuta en god, ekologisk kaffe
eller en fräsch sallad.
Nytt flexibelt, prisbelönt koncept
Kaféet byggs enligt det nya flexibla kafékoncept som Waynes lanserade för
drygt ett år sedan, som med sina nya produkter och mobila lösningar var en
bra timing givet gästernas nya behov. I konceptet vill man även förtydliga
kedjans svenska ursprung och den starka hållbarhetsprofil som präglat
utvecklingen de senaste åren.
- Vi lanserade ett nytt kafékoncept för ungefär ett år sedan, där vi kombinerar det
traditionella kaféet med moderna lösningar för att möta nya behov från våra
gäster. I samband med detta lanserade vi även en app där våra gäster kan
beställa och betala sin mat och dryck direkt i mobilen, och sedan hämta ut
beställningen vid den tidpunkt som passar dem bäst, berättar Hörnell
Mats Hörnell fortsätter;
- Vi har fått ett jättefint mottagande av det nya konceptet med uppskattning från
våra gäster som tycker att vi har anpassat oss bra givet de restriktioner som råder.
Möjlighet för lokal franchisetagare
Jimi Metz, Franchiseansvarig på Waynes, ser gärna att en Enköpingsbo blir
kedjans nya franchisetagare i Enköping;
-Vi är en franchisekedja som består av drivna lokala entreprenörer, där vi
tillsammans med våra franchisetagare når framgångar. Utöver hög servicekänsla
och ett affärsmässigt driv värderar vi en lokal koppling högt när vi väljer
franchisetagare. För oss är valet av franchisetagare en av de viktigaste delarna för
framgång, och här finns det fortfarande möjlighet för rätt person att bli en del av
vår kedja och Waynes ansikte utåt i Enköping.

Det nya kaféet blir beläget på Kammakartorget 7. Lokalen rymmer 48
sittplatser inomhus samt en uteservering mot det öppna torget. Etableringen
beräknas ge möjlighet till cirka tio nya jobb.
För mer information och frågor,
Mats Hörnell, VD Waynes, 073-813 99 00
Jimi Metz, Franchiseansvarig Waynes, 070-760 71 19

Om Waynes
Waynes är en internationell kafékedja som satte standarden för det moderna
europeiska kafékonceptet i Sverige – själva bilden av hur, var och när vi fikar
i stadsmiljö. Det första kaféet öppnade i Stockholm 1994, och idag har kedjan
ca 160 kaféer i 9 länder.
Läs mer på www.waynescoffee.se
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