Pressmeddelande - 2018-03-26

Digital catering – Cajsa’s Kök lanserar nytt koncept
Att hänga med i den digitala utvecklingen är viktigt för alla företag idag. En ny generation av
kunder vill använda nätets fördelar av tillgänglighet, överblick och snabbhet när de köper varor och
tjänster. När det gäller beställning av mat online, så har Cajsa’s Kök tagit ett steg längre och
lanserar nu en digital webbshop för catering där både privatpersoner och företag kan hantera sina
beställningar och köp på ett helt nytt sätt.
–

Det mest positiva är att vi får chansen att komma närmare alla våra kunder. I bilder och
filmer kommer vi kunna presentera våra menyer och våra teman i säsong, på ett ännu mer
inspirerande och tydligare sätt, säger Cajsa Johansson, ägare och VD på Cajsa’s Kök.

Cajsa’s Kök har sedan 1995 levererat mat och service till fester och event i Uppsala och Stockholm.
Cajsa Johansson som äger och driver Cajsa’s Kök, är en välkänd entreprenör inom Uppsalas näringsliv
och för henne har det alltid varit viktigt att lyssna på kunderna.

–

Vi ser att våra kunders beteenden ändras väldigt snabbt och det gäller för oss att hänga med
i utvecklingen och därför erbjuder vi nu denna lösning. Dels för att det ger kunden en större
möjlighet att ta del av vårt utbud, men också för att nå ut till en bredare publik, säger Cajsa.

Webbshopen ska fungera som ett komplement till den befintliga kontakt som idag mestadels sker
över telefon. Den nya tjänsten ska förenkla och förbättra för både privatkunder och företagskunder
som ofta har ont om tid och snabbt vill få respons på sin bokning och beställning.
Webbshopen ger användaren full överblick när det gäller allt från att välja menyer, göra tillval för
dessert, porslin etc. till att slutföra köpet genom olika typer av betalningslösningar.
Sammanfattningsvis har man fokuserat på att ge kunderna en förbättrad köpupplevelse och service
på ett mer interaktivt sätt i den nya webbshopen som Wasabi Web står bakom.
Besök den digitala webbshopen på www.cajsaswebbshop.se

För mer information, kontakta
Cajsa Johansson
Grundare, ägare & vd
cajsa@cajsas-kok.se
018-130 190

Om Cajsa’s Kök
Cajsa’s Kök är ett väletablerat restaurang- och cateringföretag i Uppsala. Cajsa Johansson startade
företaget 1995, och har sedan dess gjort en smakrik resa från tävlingskock till företagsledare.
Cajsa’s Kök driver fest- och eventcatering i egna unika lokaler i historisk och modern miljö, och
erbjuder även catering direkt till företag och privatkunder i Stockholm och Uppsala med omnejd.
Företaget driver också fyra lunchrestauranger samt levererar färdigmat till ett 10-tal butiker i
Uppsala. Numera finns även en webbshop för catering online på www.cajsaswebbshop.se.

