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F O R R E T T

For to venner som studerte i de urbane omgivelsene av Manhattan og 
Tokyo i 2013, var det å bestille all mulig god mat rett til døren ikke bare 
en tankevekker, men en game-changer. Unge og fulle av inspirasjon 
returnerte de til Europa og innså at det var på tide å utfordre eksister-
ende tanker om matlevering, og lage en tjeneste for mennesker som er 
sultne på noe godt.

Dagens byfolk ønsker kvalitetsmat valgt ut av lidenskapelige, lokale 
matelskere, levert der du er, på en trendy og fleksibel måte. Deres 
modige historie begynte å forme seg selv. Denne typen energi er  
smittende, og flere sultene og ambisjonsrike sjeler sluttet seg til dem 
for å danne dagens brilliante team. Og deres navn for det? foodora. 

To studenter, 
to byer, 
ett eventyr.

  3 



Vi ønsker å endre måten folk 
oppfatter og opplever  
matlevering på, ved å levere 
god mat i hverdagen.
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Vi gjør mat til vår lidenskap og ekspertise, ved å alltid strekke oss litt 
lengre for å finne de mest fantastiske rettene å dele med våre kunder.

Det handler om å bestandig bry seg, fra å tolke kokkens konsept - til vi 
banker på kundens dør og overleverer den gode maten.

Det er grunnen til  
at vi ikke bare  
leverer, men også 
dyrker opplevelser 
rundt maten.

PÅ  V Å R  TA L L E R K E N
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Vi vil at våre kunder skal 
nyte god mat hvor enn de 
er, og fylle hverdagen med 
smakfulle retter. 



V Å R  O P P S K R I F T

Utforske 
Bli inspirert av vårt fantastiske  
utvalg av lokale restauranter  
og deres fristende retter.

Crave
Hva enn du craver, nyt ditt perfekte 
måltid gjennom vår sømløse  
bestillingsprosess.

Kos deg
Våre syklister gir deg smakfulle 
retter rett fra kjøkkenet – kos deg!
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E N  H E M M E L I G  I N G R E D I E N S
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En 
hemmelig 
ingrediens
God mat betyr å alltid behandle maten med omsorgen den 
fortjener. Derfor streber vi etter å levere hvert måltid som 
om det kom rett fra kjøkkenet.  

For å gjøre dette har vi laget en spesiell algoritme som 
identifiserer den best posisjonerte syklisten for hver  
bestilling. De sykler til restauranten, plukker opp  
bestillingen din og leverer den rykende fersk og smakfull 
hvor enn du er - for deg er det bare å nyte.
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En klype rosa
Etter lansering i april 2015 har vi 
formet vår egen reise, og vi har farget 
flere og flere gater rosa rundt om i 
verden. I dag er vi aktive i mer enn 50 
byer fordelt på 10 land verden rundt, 
og vi jobber med over 7500 populære 
og lokale restaurantpartnere. 

E N  K LY P E  R O S A
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V Å R E  M AT E L S K E R E

Leverer 
god mat i  
hverdagen din.
Husker du den kvelden du kastet deg over en uslåelig burger? Eller nøt en 
nydelig pad thai fra din lokale favorittrestaurant? Det er det å være en ma-
telsker handler om – utforske byens beste smaker, og de uforglemmelige 
opplevelsene som følger med.

Vi hjelper våre matelskere å utforske de beste smakene, hvor enn man 
er, uansett om det er en sunn salat til overtid på kontoret, rykende fersk 
steinovnspizza for et avslappet middagsselskap, eller sushi i parken for en 
romantisk piknik. De kan sitte barnevakt for naboen, slappe av med brunsj 
i senga eller lade opp etter en lang løpetur.

Hvis de kan drømme om det, kan vi få det til å skje. Det er grunnen til at 
de kommer tilbake for mer.
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God mat? Vi er på saken. foodora-familien bruker hver eneste våkne time til enten å 
søke på mat ... eller spise mat. Vi vet at våre kunder krever det beste, morgen,  
ettermiddag og kveld, og vi gir oss aldri med å oppdatere våre lokale nettverk ved å 
bruke kunnskapen til byfolket. Vi spør dem om hvem som har den sprøeste pizzaen i 
byen eller hvor vi kan få thaisuppe med et kick. 

Når vårt team undersøker hvor man kan finne dette (samt byens høyeste burger, den 
mest delikate og freshe sushien, eller pastaen som får deg til å slappe av), handler det 
ikke bare om avtaleinngåelse med restaurantene om å levere deres retter. Det handler 
også om å skape en relasjon: bak hver fantastiske matopplevelse finnes en historie 
om kvalitet, originalitet og variasjon. Vi tilbringer derfor tid med kokken, fantaserer 
om menyer sammen, og tilpasser slik at det både skal se og smake like bra som det vi 
drømmer om.

V Å R E  F A V O R I T T R E S TA U R A N T E R

De mest populære og 
autentiske stedene i 
byen? Vi vet hvor de er.
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Vi kommer fra alle 
kanter av verden.

F O O D O R A - F A M I L I E N

Opp og ned, fra side til side - vi er foodora-familien og vi 
deler en felles lidenskap for det vi gjør. 

Vi tar stolthet i hver eneste bestilling. Enten om vi vandrer 
byens gater, eller sitter på kontoret er våre tanker alltid 
fiksert på å forbedre opplevelsen – vi spør oss: hvem spiste 
hva i går? Hvilke lokale sted får mest buzz i sosiale medier? 
Er Hawaiiansk mat byens neste snakkis? Hvem er det som har 
sykkelpumpen?

Vi mener det: alle i foodora strekker seg litt ekstra, enten om 
det er å hoppe på sykkelen for å fullføre en bestilling eller å 
skape en langvarig relasjon med den nye restauranten som 
har kø ut døren. Vi er et essensielt verktøy for matelskere og 
vi vil aldri slutte å være innovative.
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Vår administrasjon er  
dedikert til å endre  
dagens oppfatning og  
opplevelse av matlevering, 
verden rundt.

A D M I N I S T R A S J O N E N
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De ønsker å dele sin lidenskap 
for god mat med matelskere 
verden rundt, ved å inspirere 
foodora-teamet til å alltid strekke 
seg litt lengre for våre partnere 
og kunder.

  19 



A D M I N I S T R A S J O N E N

Rodrigo 
Sampaio
MD og Global Co-CEO

Rodrigo tar med seg en haug av erfaring til 
sin stilling i foodora. Han bidro med å lansere 
Rocket Internet sin drift i Latin-Amerika, han 
har vært konsulent i McKinsey, og konsulent 
for Finans og Strategi i Novo Nordisk. Han 
fullførte sin MBA ved Harvard Business 
School, hvor han ble uteksaminert som et  
av kullets beste kandidater.

Som vegetarianer elsker Rodrigo ideen om 
en matleveringstjeneste som tilfredsstiller 
hans behov, og han pleier å avslutte sine 
dager på kontoret med intense, autentiske 
curries, levert av foodora. Han bestiller fra 
Chay Viet, grunnet deres autentiske  
vietnamesiske retter, og Chutnify,  
grunnet deres eksplosive curries.  
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Eduardo  
Goes
MD og Global Co-CEO

Eduardo slo seg sammen med Rodrigo 
lenge før han sluttet seg til foodoras ledels-
esteam. De to har startet flere selskaper 
sammen, inkludert Rockets virksomhet i 
Latin-Amerika. Eduardo har tidligere fungert 
som CEO av Novo Nordisk og startet sin 
karriere som konsulent hos Pricewaterhouse-
Coopers. Han har fullført Executive Program 
i Strategi og Organisasjon ved Stanford 
School of Business. 

Eduardo bestiller regelmessig saftige  
burgere og salater fra Berlin-klassikere som 
The Bird og Fatouch, og han elsker å dele 
de smakfulle lunsjene med sine kolleger for 
å kose seg og lade opp til ettermiddagen.
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A D M I N I S T R A S J O N E N

Emanuel  
Pallua
MD and German CEO

Emanuel ble, sammen med Julian, gründer 
av foodora etter å ha fullført internship hos 
Rocket Internet og Allianz. I dag er han  
ansvarlig for foodora i Tyskland, vårt største 
marked. Tidligere har han fullført en  
mastergrad i vitenskap (M.Sc) ved Business  
Administration på WHU – Otto Beisheim 
School of Business.

På kontoret har Emanuel den samme 
kjærligheten for italiensk mat som inspirerte, 
hvertfall delvis, til å lansere foodora. Han er 
alltid på leten etter den neste italienske  
skatten i Berlin, og anser Salumeria Culinario 
og Pizza Nostra som noen av hans favoritter.
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Julian  
Dames
MD and Global CMO

Julian er sammen med Emanuel gründer av 
foodora, og leder nå vår markedsavdeling. 
Tidligere har han jobbet som konsulent hos 
Bain & Company og fullført bachelor- og 
mastergrad i Strategisk Ledelse og Finans 
ved WHU – Otto Beisheim School of  
Business.

Julian krediterer hans utenlandske studietid i 
Thailand og Argentina som sin inspirasjon for 
å starte foodora; det var der han forelsket 
seg i saftige Argentinske biffer og autentiske 
Thailandske smaker. I dag nyter han  
autentiske curries flere ganger i uken med 
Rodrigo, og får sin quesadilla fra Neta.  
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Hot in the news

"  Foodora startet så smått for ett år siden. I dag har selskapet 200  

sykkelbud tilknyttet. – Vi utvider stadig, og målet vårt er å doble  

antallet sykkelbud til 400 i løpet av høsten, sier Eldby. "
Aftenposten

"  Vi ønsker å assosieres med den gode opplevelsen som god mat gir, 

sier markedssjef Camilla Lilleby Kildal. – Vi er ikke kun en logistikk-

tjeneste – men forsøker å gi hver kunde en opplevelse – uavhengig 

av om man er hjemme, på kontoret eller i parken, og om man spiser 

alene eller sammen. "
Asko Servering

"  Konseptet er enkelt: Du bestiller mat via Foodoras hjemmeside eller 

APP, og velger mat fra en rekke kjente restauranter i Oslo. Innen en 

halvtime får du maten levert på døra av et sykkelbud. "
HRR Nett
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"  Matleveringstjenesten foodora har på rekordtid blitt en kjempesuk-

sess i Oslo. I løpet av et knapt år har spreke, rosa sykkelbud blitt et 

velkjent innslag i bybildet. "
Filter partner
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