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F Ö R R ÄT T E R

Våra grundare, som varit vänner under en lång tid, studerade under 
2013 i de urbana delarna av New York respektive Tokyo. De  
överlevde den hektiska vardagen i storstäderna genom att beställa hem 
god mat ända hem till dörren vilket blev en ögonöppnare för dem. När 
de återvände till Europa bestämde de sig för att det var dags att  
tillgängliggöra hemleverans av bra mat även på hemmaplan.

I dagens snabba samhälle vill man kunna välja att äta vad man vill, när 
man vill. Våra grundare kunde se att det fanns potential och sen är  
resten historia. Den typen av energi är smittande och fler ambitiösa 
människor sökte sig till dem vilket har resulterat i dagens briljanta 
team. Och deras namn för det är foodora. 

Två studenter,  
två städer  
- en historia
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Vårt mål är att förändra  
människors sätt att se på  
mat och hur man får den  
hemlevererad.
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Mat är vår passion och expertis vilket gör att vi ständigt arbetar för att 
hitta de mest fantastiska rätterna att dela med våra kunder. 

Passion skapar en magisk energi, ju större teamet har vuxit sig desto 
tydligare har det blivit att grunden är lagd till något större, spännande 
och unikt: foodora.

Vi vill inte bara  
leverera - 
vi vill ge en  
fullständig  
matupplevelse

PÅ  V Å R  TA L L R I K
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Vi vill att våra kunder ska kunna 
njuta av bra mat varje dag.



V Å R T  R E C E P T

Upptäck 
Bli inspirerad av vårt  
gedigna utbud.

Du väljer
Vad som än önskas, beställ  
det genom vår smidiga app.

Smaklig måltid
Vi levererar direkt till dig!
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E N  H E M L I G  I N G R E D I E N S
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En  
hemlig  
ingrediens
God mat ska behandlas med respekt. Vår målsättning är 
alltid att maten ska levereras i samma skick som om du var 
på restaurangen.

För att kunna uppnå detta har vi en speciell algoritm.  
Algoritmen känner av avståndet mellan adress och restau-
rang så att maten inte behöver levereras onödigt långt – 
allt för att du ska få njuta av hemlevererad mat av högsta 
kvalitet. 
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Mer rosa till 
världen!

Ända sedan lansering i april 2015  
har vi gått vår egen väg och ju
mer tiden gått, ju mer rosa har  
gatorna blivit. Idag finns vi i mer än 
50 städer i 10 länder och samarbetar 
med totalt 7500 restauranger.

M E R  R O S A  T I L L  V Ä R L D E N !

  11 



12



V Å R A  M ATÄ L S K A R E

Vi älskar mat
Minns du hamburgaren mer än festen? Var den perfekta pad thai:en från 
stället bredvid din port det bästa på hela helgen? Vi förstår precis, vi är 
likadana och därför vill vi göra allt för att du ska få de bästa  
matupplevelserna genom oss.

Vi hjälper alla som älskar mat lika mycket som oss att upptäcka nya,  
fräscha smaker vart man än befinner sig. Vare sig det är en måltid för en 
sen kväll på kontoret, pizza till förfesten eller sushi till en picknick -  
vi har det!
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God mat? Då gör vi allt för att vi ska få till ett samarbete. Vi på foodora äter mat, eller 
pratar om mat, mest hela tiden. Vi letar alltid efter de bästa ställena och vet vilka man 
ska fråga om man är ute efter de krispigaste croissanterna eller den starkaste  
thaimaten.

När vårt team undersöker var man kan hitta detta (och stans saftigaste burgare, mest 
delikata sushi eller den allra mest krämiga pastan) handlar det inte bara om att skriva 
avtal med restaurangerna och leverera deras rätter. Det handlar så mycket mer om att 
skapa en relation: bakom varje fantastisk matupplevelse finns en historia om kvalitet, 
originalitet och variation. Vi tillbringar därför tid med kocken, skapar menyer tillsam-
mans och jobbar ständigt på att ge våra kunder det som efterfrågas och lite till. 

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

De hetaste ställena i 
stan? On it!
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Vi håller alltid koll  
på det senaste.

V I  PÅ  F O O D O R A

Alla vi som jobbar på foodora är genuint intresserade av vad vi gör, det speglar inte 
sällan av sig i diskussionerna kring skrivborden.

Vi är stolta över varje order som läggs och vi siktar alltid på att vara bättre än igår. 
Vi ser också alltid till att ha koll på det senaste: Vilken restaurang skrivs det mest om 
just nu? Vad är nästa stora grej?

Förutom att ha genuint intresserade anställda vågar vi påstå att alla går den extra 
milen för att varje order ska bli så bra som möjligt. Vi är alla en del av den kedjan och 
tillsammans ser vi till att hålla vår service på topp, i alla led.
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Vårt management-team  
är dedikerade och  
jobbar hårt varje dag  
för att förändra synen  
och upplevelsen av  
hemleveranser.

V Å R T  M A N A G E M E N T 
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Att dela sin passion för mat med 
andra foodies är något som
genomsyrar hela deras arbete. 
Att gå den extra milen för
kunder och partners är det  
viktigaste för vårt team.
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V Å R T  M A N A G E M E N T 

Rodrigo 
Sampaio
MD och Global Co-CEO

Rodrigo är en av medgrundarna och tillför 
bred kompetens och erfarenhet från att varit 
med och lanserat Rocket Internets  
operationshub i Sydamerika samt arbetat 
som konsult på McKinsey.

Som vegan uppskattar Rodrigo att det finns 
ett brett utbud hos foodora. Favoriter är  
vietnamesisk mat från Chay Viet samt indisk 
curry från Chutnify.
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Eduardo  
Goes
MD och Global Co-CEO

Eduardo och Rodrigo har känt varandra 
långt före foodora. De har tillsammans 
lanserat ett flertal företag, bland annat  
Rocket Internets operationshub i Sydamerika. 
Eduardo har tidigare varit CEO på Novo 
Nordisk och började sin karriär som konsult 
på PricewaterhouseCoopers. Sina studier 
slutförde han vid Stanford University.

Eduardo är en riktig livsnjutare som föredrar 
att beställa burgare eller sallad från klassiska 
ställen i Berlin såsom The Bird eller Fatoush.
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V Å R T  M A N A G E M E N T 

Emanuel  
Pallua
MD och Tyskland:s CEO

Emanuel gick in som co-founder efter att 
avslutat sitt internship på Rocket Internet och 
Allianz. Idag är han ansvarig för foodora i  
Tyskland som är vår största marknad. Han 
har en examen från WHU - Otto Beisheimen 
School of Business.

På kontoret är Emanuel den som vet var den 
bästa pizzan eller pastan finns. Favoriterna 
hittar han hos Pizza Nostra och Salumeria 
Culinario.
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Julian  
Dames
MD och Global CMO

Julian var med och grundade foodora till-
sammans med Emanuel och leder nu det 
globala marknadsarbetet. Tidigare har han 
arbetat som konsult på Bain & Compar och 
tog sin examnen från WHU - Otto Beiheimen 
School of Business.

Julian har studerat i både Thailand och Ar-
gentina och vad gäller favoritmat är det då 
enkelt att räkna ut. Riktig argentisk mat och 
stark thailändsk curry är det som gäller för 
Julian.

  23   23 



V Å R T  M A N A G E M E N T 

Felipe  
Gutierrez
CEO Sweden

Felipe Gutierrez, CEO Sweden har bakgrund 
inom finans och investment banking efter 
examen på Handelshögskolan i Stockholm. 
Hans absoluta favoritrestaurang i Stockholm 
är SEN street kitchen för att de lyckats få till 
spännande smaker i ett fräscht format. För 
honom står foodora för en premiumtjänst till 
budgetpris och möjligheten att alltid ha sina 
favoriträtter ett klick bort.
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I media 

"  foodora är modernt och bra på alla plan. När de dessutom är snab-

bast, billigast, miljövänliga och har bäst utbud jämfört med konkurren-

terna, redan efter så här kort tid, har vi svårt att se något annat än en 

succé. "
Thatsup

"  Tjänsten är lätt att förstå sig på: kunderna skriver in sitt postnummer 

och väljer restaurang. Deras utvalda mat levereras sedan till dörren 

inom 30 minuter. Enklare blir det inte! "
Breakit

"  Det finns flera anledningar att älska foodora, snabbt och miljövänligt 

är två av dem. "
Residence

"  foodora har en imponerande lista av samarbetspartners och erbjuder 

mat från de populäraste restaurangerna! "
The Scholar
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