
- Det smarta
och roliga sättet att

luncha! 



VARFÖR LUNCH.CO?

- För att det är KUL och SMART!

Lunch.Co låter kollegor köpa och sälja hemlagad 
lunch av varandra på jobbet. 

KOM IGÅNG IDAG!

Skapa matglädje på jobbet
Dela din passion med dina kollegor, ta din 
matlagning till nästa nivå, och utforska nya 
smaker och rätter!

Gör gott och minska svinnet
Laga goda luncher av din extra mat och undvik 
svinn! För varje såld lunch donerar vi en måltid 
till behövande.

Tjäna och spara pengar (och tid!)
Lättillgänglig lunch till ett rimligt pris, där alla 
sparar eller tjänar pengar.

Det är en
no-brainer

Nick, hungrig VD som njuter
av sina kollegors luncher
3 dagar i veckan. 



SÅ FUNKAR DET

1. Laga mat

4. Välj och köp

2. Paketera

5. Hämta

3. Lägg upp och ta 
med till jobbet

6. Njut och recensera!

Säsongsenlig

Hemlagat med
kärlek

Prisvärd

Hållbar förpackning

Utan tillsatser

Prova nya autentiska rätter och 
smaker 

GOTT



SKAPA MATGLÄDJE PÅ 
JOBBET!

Visste du att svenskar i genomsnitt endast lagar 11 olika 
rätter som man roterar om och om igen? De som tar med sig 
lunchlåda äter ofta samma mat flera dagar i rad. 

På den första arbetsplatsen i Sverige som provade Lunch.Co 
lagades fler än 150 olika rätter från alla världens hörn de första 
tre månaderna! 
Inspireras av dina kollegor och prova nya autentiska maträtter 
med Lunch.Co! 

Men vad händer när kollegor börjar 
samarbeta över lunch istället? 

Vad blir din nästa lunch? 

150+
Olika rätter

8.3
Kundnöjdhet

65 Kr
Genomsnittligt 

lunchpris



GÖR GOTT OCH MINSKA 
MATSVINNET

En av anledningarna till att vi 
har så mycket matsvinn är att 
vi köper för stora förpackningar 
med mat som vi inte hinner äta 
upp. 

Förvandla istället den 
överblivna maten till fantastiska 
rätter som dina kollegor kan 
njuta av! 

Dessutom donerar du för varje 
såld måltid ett mål mat till 
behövande

75% av allt 
matsvinn kommer 
från våra hushåll!

I genomsnitt slänger 
varje svensk cirka 

45kg
ätbar mat och dryck 

varje år.

Det genomsnittliga 
europeiska 

hushållet kastar 
bort

22 000kr    
i mat årligen

Att producera
den mängd mat som kastas 
varje år orsakar utsläpp på 2

miljoner ton CO2 

- ca 3% av Sveriges
växthusgasutsläpp



TJÄNA OCH SPARA  
PENGAR  (OCH TID!)

Få mer pengar över och SPARA till det du önskar dig

På Lunch.Co/faq kan du läsa om hur allt fungerar.
Hör gärna av dig vid frågor! 

Livsmedels-
säkerhet

Skatt Ansvar

16 450 kr
till fondsparandet
eller semestern 

5600 kr + 
extra tid
till en 
matlagningskurs 
eller weekend

Säljer 5 lunchlådor 
varje vecka

Äter på Lunch.Co 
2 gånger i veckan 

*Baserat på att äta ute eller köpa 
hämtmat varje dag och ett medelpris för 

en lunch på 120kr

28 200 kr*
Lägger du på lunch årligen

när du köper mat ute. För att 
inte tala om all tid i kö och 

väntan på maten..

Det finns roligare och 
smartare saker att göra med 

dessa pengar!

VI HAR KOLL PÅ 
REGLERNA



KOM IGÅNG!

Har du frågor, tankar, eller är osäker på hur 
du kan komma igång på din arbetsplats? 

Hör av dig eller boka ett möte med oss på:
lunch.co/meeting


