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A L K U R U O A K S I 

Opiskellessaan Manhattanilla ja Tokiossa kaksi perustajaamme saivat 
oivalluksen, joka muutti heidän elämänsä suunnan. Metropoleissa 
jokainen kuviteltavissa oleva ruokanautinto oli saatavilla toimitettuna 
suoraan kotiovelle. Eurooppaan palattuaan he päättivät muuttaa ka-
peat käsitykset tilattavasta ravintolaruoasta ja perustivat lähettipalvelun 
hyvän maun ruokailijoille.

Aikamme kaupunkilaiset haluavat erinomaista laatua - intohimoisten 
ammattilaisten huolellisesti valmistamat annokset, tuotuna suoraan 
heidän luokseen, fiksusti ja ekologisesti. Perustajakaksikkomme tehtävä 
oli tehdä tästä totta.

Heidän energiansa oli tarttuvaa, ja heidän tiiminsä keräsi lisää suunnan-
näyttäjiä - porukan, joka tänä päivänä muodostaa loistavan joukkueen. 
Heidän nimensä? Foodora.

Kaksi opiskelijaa,  
kaksi kaupunkia,  
yksi tarina.
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Tahdomme muuttaa ihmisten 
käsityksen kotiinkuljetettavasta 
ruoasta tuomalla hyvän ruoan 
jokaiseen päivään.
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Ruoka on intohimomme, ja ravintolakulttuuri osaamisemme ydin.

Välitämme jokaisesta vaiheesta ja hetkestä, keittiömestarin idean  
tulkinnasta aina asiakkaan ovikellon soittoon asti.

Siksi emme vain  
kuljeta ruokaa -  
me tuomme sen.

PA R H A I S TA  A I N E S O S I S TA
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Tahdomme asiakkaittemme 
nauttivan hyvästä ruoasta siellä, 
missä he ovat, missä tahansa he 
ovatkaan.



R E S E P T I M M E

Inspiroidu 
Valikoimamme on täynnä uusia 
ideoita - palvelumme ateriat on 
huolella poimittua paikallisten  
ravintoloiden parhaimmistoa.

Löydä
Mitä tahansa himoitset, sujuva  
sovellus tuo herkuttelun vain  
muutaman painalluksen päähän.

Nauti 
Foodoran lähetti tuo hyvän ruoan 
suoraan keittiömestarilta luoksesi.

  7 



S A L A I N E N  M A U S T E E M M E
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Salainen  
maus-
teemme
Hyvä ruoka tarkoittaa äärimmäistä huolellisuutta - pienimpiä 
yksityiskohtia myöten. Tuomme jokaisen aterian aivan kuin 
se tulisi suoraan keittiöstä.

Suunnittelimme tätä varten algoritmin, joka aina löytää 
parhaiten sijoittuvan lähetin jokaiselle tilaukselle. Lähetti 
singahtaa ravintolaan, noutaa tilauksesi ja tuo sen tuoreena 
ja maistuvana sinne, missä tahansa ikinä oletkin. Ruokasi 
saapuu luoksesi hetkessä, aina täydellisessä kunnossa.
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Ripaus pinkkiä
Lähdimme matkaan huhtikuussa 2015 
ja olemme siitä asti ripotelleet pinkkiä 
yhä useamman kaupungin kaduille. 
Tänä päivänä toimimme yli 50  
kaupungissa ja kymmenessä eri  
maassa ympäri maailmaa ja  
toimitamme yli 7500  
kumppaniravintolan annoksia.

R I PA U S  P I N K K I Ä
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R U O A N  Y S TÄ V I L L E

Tuomme hyvän 
ruoan jokaiseen 
hetkeen.
Muistatko sen illan, kun söit elämäsi parhaan burgerin? Tai nautit  
hykerryttävän hyvää nepalilaista? Etkö voi kuvitella arkeasi ilman  
korttelisi vakiopizzeriaa?

Rakastaa ruokaa on sama kuin rakastaa unohtumattomia kokemuksia,  
arkisia nautinnon hetkiä ja makujen täyttämiä juhlia.

Autamme ruoan ystäviä nauttimaan enemmän. Foodora tuo freesin salaatin 
toimistolle, rouhean burgerin rentoon illanviettoon tai sushit romanttiselle 
piknikille. Palvelumme kattaa pöydän joka tilanteeseen - oli kyseessä sitten 
pikkulasten vanhempien hemmottelubrunssi, tai pitkän lenkin jälkeinen 
palautumisateria.

Mitä ikinä tekeekin mielesi, me hoidamme sen sinulle. Juuri siksi  
asiakkaamme palaavat palveluumme uudestaan ja uudestaan.
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Tunnemme hyvän ruoan. Se on koko Foodora-perheen intohimo olimme sitten  
vapaalla tai töissä.  Tiedämme, että asiakkaamme haluavat parasta, aamusta iltaan, 
emmekä koskaan lakkaa etsimästä ja kokeilemasta uutta.

Ruoka syntyy aina vuorovaikutussuhteessa. Jokaisen ruokaelämyksen perustana on 
laatu, omaperäisyys ja monipuolisuus. Siksi vietämme aikaa kokkien kanssa ja keksimme 
ruokalistoja yhdessä. Kun tuomme palveluamme varten suunnittelemamme annoksen, 
se näyttää hyvältä ja maistuu vielä paremmalta.

S U O S I K K I R A V I N T O L A M M E

Uusin, kuumin ja aidoin? 
Luota meihin.
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Tulemme ympäri 
maailmaa. Olemme 
Foodora-perhe, ja 
jaamme intohimon 
hyvään ruokaan.

F O O D O R A - P E R H E

Otamme jokaisen tilauksen ylpeästi vastaan. Olimme sitten pyörillämme kaduilla tai 
työpisteillämme toimistolla, pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluamme. Mitä kukin 
söi eilen? Mikä uusi lähiravintola saa kiitosta Twitterissä? Onko Hawaijilainen seuraava 
iso ruokatrendi? Olihan minulla mukana sisärenkaan paikkaussarja?

Me todella tarkoitamme sitä: jokainen meistä on mukana tuomassa foodora-tilaustasi 
luoksesi. Kuljimme sitten matkan pyörällä, ravintolasta kotiovelle; tai toimistolta  
uusimpaan kumppaniravintolaan sopimusta solmimaan; teemme sen kaiken ruoan  
ystävien eteen.
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Johtoryhmämme on 
omistautunut mullistamaan 
ruoan kotiinkuljetuksen 
globaalisti.  

J O H T O R Y H M Ä
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He haluavat jakaa intohimonsa 
ruokaan sekä yhteistyökump-
paniemme, että asiakkaidemme 
kanssa. 
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J O H T O R Y H M Ä

Rodrigo 
Sampaio
MD and Global CEO

Rodrigo tuo merkittävästi kokemusta 
Foodoran johtoryhmään. Hän on aiemmin 
käynnistänyt Rocket Internetin toiminnot 
Etelä-Amerikassa, ja sitä ennen toiminut 
liikkeenjohdon konsulttina McKinseyllä sekä 
rahoituksen ja strategian johtotehtävissä 
Novo Nordiskilla. Rodrigo suoritti MBA-tut-
kinnon Harvard Business Schoolissa Baker 
Scholarina. Vegaanina Rodrigo on äärim-
mäisen innoissaan kotiinkuljetuspalvelusta, 
joka palvelee juuri hänen tarpeitaan. Hänen 
suosikkejaan ovat Chay Vietin aidot  
vietnamilaismaut ja Chutnifyn tuliset curryt.
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Eduardo  
Goes
MD and Global CEO

Eduardo lyöttäytyi yhteen Rodrigon kans-
sa jo kauan ennen Foodoran johtoryhmää. 
He ovat kahdestaan käynnistäneet usean 
yrityksen toimintoja, mm. Rocket Internetin 
Etelä-Amerikassa. Eduardo on aiemmin 
toiminut Novo Nordiskin alueellisena toimi-
tusjohtajana ja konsulttina PriceWaterhouse-
Coopersilla. Hän on suorittanut strategian 
ja hallintotieteiden opintoja Stanfordissa. 
Eduardo valitsee lounaakseen usein meheviä 
burgereita sellaisista berliiniläisklassikoista, 
kuten The Bird ja Fatoush.
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J O H T O R Y H M Ä

Emanuel  
Pallua
MD and German CEO

Emanuel perusti Foodoran oltuaan harjoit-
telijana Rocket Internetillä ja Allianzilla. Tänä 
päivänä hän vastaa Foodoran toiminnoista 
Saksassa. Hän suoritti kauppatieteiden mais-
terin tutkinnon WHU:n Otto Beisheim School 
of Businessissa.

Emanual innostuu italialaisesta ruoasta, 
joka sai hänet aikanaan myös perustamaan 
Foodoran. Hän etsii jatkuvasti seuraavaa Itali-
alalista must-ravintolaa Berliinistä, toistaiseksi 
hänen suosikkinsa ovat Salumeria Culinaria ja 
Pizza Nostra.
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Julian  
Dames
MD and Global CMO

Ennen Foodoraa Julian toimi liikkeenjohdon 
konsulttina Bain & Companyssä. Hän on 
suoritti kandidaatin ja maisterin tutkinnot 
WHU - Otto Beisheim School of Businessissa 
pääaineinaan strategia ja rahoitus.

Julianin inspiraatio perustaa Foodora johtaa 
opiskeluaikoihin Thaimaassa ja Argentiinas-
sa, missä hän rakastui Argentiinalaisiin  
pihviehin ja Thai-makuihin. Hän nauttii 
autenttisiai curreja Rodrigon kanssa  
useamman kerran viikossa, ja hankki  
quesadilla Netasta.
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J O H T O R Y H M Ä

Ville 
Vasaramäki
CEO, Finland

Villen matka Foodoran Suomen johtajaksi 
vie Berliinin kautta, jossa hän toimi aiemmin 
ensin kansainvälisen järjestön johtajana ja 
myöhemmin yrittäjänä. Valtiotieteitä ja  
kansantaloutta opiskellut Ville viettää  
vapaa-aikansa mielellään urheilun parissa ja 
testaileekin innokkaasti Foodoran valikoi-
masta urheilijalle parhaiten sopivia annoksia. 
Omnamin vegaaniruoat, Ryan Thain curryt 
ja Kitan sushit ovat hänen omia ehdottomia 
suosikkejaan.

Foodora toi digiajan ruoankuljetusbuumin 
Suomeen ja Villen selkeänä visiona on pysyä 
alan edelläkävijänä parantamalla palvelun 
laatua joka ikinen päivä.
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Tiedotusvälineissä sanottua

"  Kotiinkuljetusbisnes toivotetaan tervetulleeksi ravintoloissa "
YLE

"  Ravintolaruokaa kuskaava Foodora laajenee – ”Älypuhelin teki bis-

neksen mahdolliseksi”. Asiakkaiden into tilata ravintolaruokia kotiin 

yllätti. "
HS

"  Ravintolaruoan kotiinkuljetukselle on kasvava markkina Suomessa."
Kauppalehti

"  Päivä on pelastettu! Itse asiassa kaikki päivät. Nimittäin vihdoin  

Helsingissä voi tilata kotiin muutakin ruokaa kuin pizzaa, kebabia tai 

sushia. "

"  Foodoran toimitukset tehdään vihreästi polkupyörillä "

NYT

CITY
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