
FRANCHISEPRESENTATION



Salads and Smoothies öppnade sin första restaurang i 
centrala Malmö 2009. Idén var då att fylla det tomrum på 
lunchmarknaden i Malmö som fanns när ingen aktör kunde 
erbjuda nyttiga, snabba och prisvärda luncher med hög 
kvalitet.

För att undvika att bli ännu en salladsbar så utvecklades 
ett tydligt kvalitetskoncept. Salads and Smoothies visade att 
snabbmat kan vara nyttig och god, samtidigt välbalanserad 
och mättande.

OM OSS



Vi som idag driver Salads and Smoothies är den andra 
ägargruppen till varumärket och har sedan vi köpte kon-
cernen sommaren 2015, arbetat igenom en uppdatering 
och vidareutveckling av hela plattformen. För att alltid vara 
en attraktiv plats, så anser vi att det är viktigt att vara under 
ständig utveckling, i alla avseenden.

Idag har Salads and Smoothies åtta stycken restauranger 
belägna i Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Täby med 
ett flertal städer i planeringsfasen.



För oss är det viktigt att veta vart våra råvaror kommer ifrån, 
så därför handplockar vi själva ut vårt sortiment där våra 
produkter tillverkas och förädlas både i vårt egna centralkök 
och i restaurangerna. Vårt mål är att kunna använda oss 
utav så mycket ekologiska och närodlade produkter vi kan.

Genom köket kan vi säkerhetsställa att produkterna håller 
den högsta kvalitén för att ge våra kunder den bästa 
smakupplevelsen. Med rätt ingredienser, egna recept och 
tillredning på plats blir maten fräschare och godare.

Idag erbjuder vi ett stort sortiment av sallader, smoothies, 
poké bowls, wraps och frukost. Vi erbjuder även catering till 
företag.

VÅRA PRODUKTER



MÅL & VISION

Vår målsättning är på kort sikt att uppfylla vår affärsidé 
genom att bli en rikstäckande och internationell franchise-
kedja. Vårt mål är att ha +20 restauranger i Sverige tills 2020 
och att etablera oss utomlands under 2019.

Vår vision är att vara en livsstilsrestaurang där mötesplatsen 
är naturlig, där vi ser oss som ett av de starkaste varumärkena i 
vår bransch, både nationellt och internationellt.

Visionen skall vara en ledstjärna för alla medarbetare. Det är 
därför viktigt att alla medarbetare känner till visionen och 
vad Salads and Smoothies står för.

Hög kvalité, fräschör, valbarhet, lycka, glädje och hälsa är de 
kärnvärden som verksamheten genomsyras och som alla 
som jobbar inom Salads and Smoothies skall tillämpa i sitt 
dagliga arbete.



Som franchisetagare till Salads and Smoothies bör du:

Salads and Smoothies tillväxt sker genom franchising. Vi är väldigt 
noga med vem som blir franchisetagare, personen eller personerna 
vi tar in är entreprenörer som ser sig själva med mer än en restau-
rang och som vill vara med att växa och påverka. Du skall ha en 
stark vilja och passion för entreprenörskap. Vi ska alla känna att vi 
är samma familj.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

• Vara bra på att kommunicera och  

   på att bygga långsiktiga relationer.

• Ha erfarenhet från franchise företag,   

   detaljhandel och/eller företag där 

   kunden är i fokus.

• Ha en stabil ekonomi.

• Ha eget kapital samt möjlighet till   

   ytterligare finansiering.

• Ha en god ekonomisk insikt. 

• Vara en driven entreprenör.

• Vara positiv och älska att ge god  

   service.



VAD VI ERBJUDER DIG

Som franchisetagare hos Salads and Smoothies ger vi dig nya 
värdefulla erfarenheter och kunskaper. Du kommer att konkret 
både direkt och på sikt se resultatet av ett väl utfört arbete. 
Du kan knyta goda affärsrelationer, utveckla din kreativitet, fantasi och 
säljförmåga. På sikt kan du också påverka din personliga ekonomi 
och livssituation i den riktning du önskar.

• Projektledning vid uppstart.

• Gemensamt kassasystem. 

• Färdigt samarbetsavtal med leverantörer av 

   utvalda produkter. 

• Utbildning. 

• Löpande support. 

• Gemensam marknadsföring. 

• Produktutveckling. 

• Konferenser och möten med andra franchisetagare.

Utöver tillgång till varumärket och all den kompetens och 
erfarenhet vi har, erbjuder vi:



Huvudkontor
etablering@saladsandsmoothies.se

040-611 10 00

Erik Bjergert Elgaard, CEO & Co-Owner
erik.bjergert@saladsandsmoothies.se 

0708-844200

@saladsandsmoothies

www.saladsandsmoothies.se


