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В НАШАТА ЧИНИЯ

Искаме да променим начина,
по който хората гледат и
преживяват доставката на
храна, като пренесем храната
в ежедневието им!
НИЕ НЕ ПРОСТО
ДОСТАВЯМЕ ХРАНАТА –
НИЕ НОСИМ ИЗЖИВЯВАНЕТО
ДО ТВОЯТА ВРАТА.

Нашата страст е храната. Ние винаги търсим най-доброто
за нашите клиенти, за да споделим с тях найнеобикновените ястия.
Важна е грижата във всеки един момент, от тълкуването на
произведенията на готвача до позвъняване на вратата на
клиента, носейки храната му.

НАШАТА РЕЦЕПТА

ИЗСЛЕДВАЙТЕ

Искаме нашите клиенти

Вземете вдъхновение от нашия
списък с избрани ресторанти и
техните вкусни предложения.

да се наслаждават на
добра храна, където
и да са, и да напълнят
ежедневието си с вкус.

ПОЖЕЛАЙТЕ
Насладете се на вкусно хапване по
ваш избор като поръчате лесно и
удобно през нашата платформа.

ПОЛУЧЕТЕ
Нашите шофьори ще Ви донесат
вкусната храна направо от кухнята
на любимия Ви ресторант Насладете се!

РОЗОВАТА СЛЕДА В СВЕТА
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България
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РОЗОВАТА СЛЕДА
В СВЕТА

Индия

Хонг Конг

Тайланд

Малайзия

Със стартирането на компанията през
март 2012 г, създадохме своя собствена
пътека, като винаги добавяхме по една
панда между улиците по целия свят. Днес
ние сме активни в повече от 190 градове и
12 страни по света и работим с над 27 000
популярни ресторанта.

Сингапур

Филипини

Бруней

НАШИТЕ ЛЮБИТЕЛИ НА ХРАНАТA

НАПРАВЕТЕ ПОРЪЧВАНЕТО НА ХРАНА
ЧАСТ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ.

Помните ли вкуса на най-вкусния хамбургер, който сте опитвали? Или
вкуса на онзи десерт, който опитахте в тайландския ресторант? Това
означава да си любител на храна – да търсиш най-добрите вкусове в
града и незабравимите преживявания, които идват с тях.
Ние помагаме на нашите любители на храната да открият, че добрият
вкус е навсякъде - например в здравословната салата за обяд в офиса,
италианската пица за вечеря със семейството или сушито в парка на
романтичен пикник.
Каквото и да Ви се хапва, ние ще ви го доставим. Ето защо нашите
клиенти се връщат за още.

ЛЮБИМИТЕ НИ РЕСТОРАНТИ

НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ И
АВТЕНТИЧНИ МЕСТА В ГРАДА?
ИМАТЕ ГИ.

Щом е вкусно е добре дошло! Семейството на foodpanda прекарва
всеки един час в търсене на най-добрите ресторанти, предлагащи
вкусна храна. Ние знаем, че нашите любители на храната очакват
най-доброто сутрин, обед и вечер, затова ние никога не спираме
да актуализираме нашите локални предложения.
Екипът ни се специализира в проучването къде да намери найдоброто кулинарно предложение! Като тук не става въпрос само
за сключването на сделка с нашите партньори ресторанти, а за
търсенето на най-добрите между тях. Зад всяко добро кулинарно
преживяване седят редица важни предпоставки като качество,
богат асортимент, дискусии с готвачите, висококачествени снимки
на ястията.

СЕМЕСЙТВОТО НА FOODPANDA

НИЕ СМЕ
НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА

На длъж и на шир по земното кълбо, ние сме семейството
на foodpanda и искаме заедно да откриваме страстта на
това, което правим.
Ние се гордеем с всяка една поръчка. Независимо дали
пътуваме по улиците или седим на бюрата си, нашият
екип винаги търси нови начини да направи поръчката на
храна едно страхотно преживяване за Вас.
Искаме да кажем, че всички в екипа се опитват да бъдат
ход напред. Ние сме основен инструмент в жизнения
цикъл на градската кухня и никога няма да спрем да
правим иновации.
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