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Защо това е добра практика?Мисията на Fit Panther е да подобри

качеството на живот. Те доставят висококачествена храна,

направена от подбрани и органични продукти и я доставят готова за

консумация до дома, офиса или където клиент иска, в рамките на

град София пет дни в седмицата. Fit Panther е здравословна кухня,

предлагаща обяд и целодневни менюта, съобразени с личните

нужди на техните заети клиенти и по този начин насърчават

здравето по иновативен начин и чрез онлайн платформи,

демонстрирайки как дигитализацията може да помогне за

устойчивостта на бизнеса и цели.

Относно
Fit Panther-Healthy Kitchen е създаден от Николай
Петров и неговите цели са да осигури питателна храна
на общността, за да им помогне да станат по-здрави и
да детоксикират тялото си. Николай е работил в
спорта и фитнеса над 20 години и е възпитаник на
Националната спортна академия, където в момента
специализира диетология. Неговата мисия е
премахването на храни с консерванти, палмово масло,
изкуствен подобрител, оцветители и други вредни
храни и вещества, които катализират негативните
реакции в човешкото тяло. Кухнята му върши цялата
упорита работа, така че клиентите им да не губят
време за пазаруване, готвене или почистване, но
могат да се насладят на питателна и здравословна
храна със семейството или колегите си и да си дадат
повече време за любимите си занимания. Всички
техните менюта имат точен брой калории и
хранителна стойност и имат нещо, което да отговаря
на всички вкусови предпочитания на клиентите им. В
кухнята има личен фитнес инструктор и консултант,
който ще изготвя индивидуални диети според ръста,
теглото и двигателната активност. Fit Panther има и
магазин за здравословни храни.

Здравословно
В кухнята има екип от истински професионалисти. Те
предлагат здравословни, високо алкални менюта,
богати на микро и макроелементи, балансирани
хранителни планове, използващи избрани храни с
правилното количество протеини, мазнини и
въглехидрати. Имаме менюта за отслабване,
наддаване на мускули и поддържане на теглото.

Здравословните напитки като пресни смутита, сокове,
чай и други детоксикиращи напитки допълват
менютата им, като дават повече витамини, минерали
и жизнена енергия през целия ден. Компанията
използва най -чистите, най -качествени съставки във
всичките си предложения и не правят компромиси с
нищо! Те са наясно със съдържанието на сол и захар.
Хората са щастливи, защото получават здравословна
храна, разнообразно меню, децата им също могат да я
ядат и са в състояние да отслабнат от нежеланото
тегло, което ги тормозеха от години. Хората са
доволни и се чувстват по -добре в ежедневието си.

Етично
Това е МСП, което насърчава здравословното хранене
и храненето. Те ценят отговорна хранителна верига и
следват етичните практики за снабдяване и
екологично хранене. Те внедриха стратегия за
информиране на потребителите и се ангажираха да
коригират етикетирането на продуктите. Чрез
партньорство и даряване на местни хранителни банки
те проявяват своята социална отговорност.Храната им
е изключително разнообразна и те отговарят на
всички изисквания, но използването на традиционни
рецепти поддържа местното кулинарно наследство
живо.

Устойчиво
Fit Panther напълно промени външния си вид, като
премина към хартиени опаковки и 100%
компостируеми или BIO разградими чаши, направени
от растения. Те също взеха решението да използват
стъклени бутилки, за да намалят пластмасата в своя
бизнес.

Диетични изисквания
Те предлагат индивидуални здравословни и
хранителни планове, които са изцяло съобразени с
нуждите, целите и вкусовите предпочитания на
човека. Всички менюта са специално подбрани и
балансирани с обмислени комбинации за по -добро
усвояване и баланс на тялото. Те също така използват
силно алкални и супер храни. Индивидуален
хранителен план.

Използване на технология
Бизнесът им се управлява предимно чрез онлайн
платформа, където клиентите им получават
информация и могат да поръчат доставката на избора
им до избраното от тях място в град София. Те
предлагат безкасови транзакции и позволяват
телефонни поръчки.

Tип: за вкъщи/online/ доставка

Cтрана:  София, България
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Следвайте историята на Fit Panther
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/Fitpanther.bg/
https://zurriolaikastola.eus/
https://fitpanther.bg/
https://fitpanther.bg/

