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Защо това е добра практика?След като зарадва пътуващите в

Бирмингам със здравословните си закуски - всички сервирани от

ремонтиран мотор с триколки, начинаещият предприемач направи

своя белег на сцената на уличната храна и напредва по -далеч от

изскачащите до постоянното си пребиваване. От това можем да

видим истинска иновация. Тя продава обикновен продукт по

забавен и креативен начин. Чрез непрекъснато адаптиране на своя

продукт и бизнес модел тя откри правилната комбинация за всички

заинтересовани страни.Достъпен продукт за закуска с улична

хранаПовдигане на скромната купа с каша до модерен вариант за

закускаЕвтино стартиране, прераснало в фиксирано

местоположение на сайтаСъобщения за здравословно хранене -

„закуската е най -важното хранене за деня“Ab

Относно

Наоми Морис основава бизнеса си, Моридж през 2017 г., докато

учи за специалност „Кулинарни изкуства“ в Университетския колеж

в Бирмингам. Тя направи модул за управление на иновациите, при

който те бяха изправени пред предизвикателството да представят

представяне за бизнес идея. На разходка до лекции всяка сутрин тя

винаги виждаше десетки бизнесмени, които се редят на опашка

пред независимо кафене в центъра на Бирмингам, за да получат

удара на бадемовата каша. Тя забеляза как винаги бързо се

разпродава. Самата тя вече беше фен на кашите и обичаше да

експериментира с вкусове. От тези наблюдения тя смята, че би било

подходяща бизнес идея за представяне. Тя предложи да се създаде

щанд за храна на улицата, в близост до жп гара с голям ход, така че

пътуващите да могат да хапнат здравословна закуска по пътя за

работа. Тя получи наистина добър отговор от лекторите си и

задържа идеята. Това беше, докато Марк Лори (директор на NCASS)

и Лий Дезагнес (Baked in Brick) не бяха гост -лектори в един от

нейните класове, обсъждайки сцената на уличната храна.

Лекторите на Наоми я тласнаха напред, за да разкрият
идеята си за каша, а Марк веднага скочи върху идеята.
В резултат на това Наоми продължи да работи за Лий,
където тя придоби безценен опит и създаде нови
контакти, преди да купи триколката си и да създаде
Моридж. Не след дълго един пазар за хранителни
продукти на Бирмингам улица разбра за новото й
бизнес начинание и се обърна към нея, за да достави
пикантните си каши от ризото на техния пазар за
зеленчуци. С развитието на бизнеса си Наоми започна
да я пита за предложения за напитки и това е, когато
Джеймс се присъедини като неин бизнес партньор.
Моридж се премести в първото си помещение през
2020 г. Клиентската им база вече е силна, а магазинът
им е във виден бизнес район в центъра на Бирмингам.
Те смятат, че разрастването на техния бизнес означава
разбиране на пазара.

Здравословно
Ползите за здравето на овеса са широко известни, но
Моридж добавя цвят и аромат с въображаеми и
хранителни добавки. Кафенето обслужва закуска и
обяд с предимно растителни предложения.

Устойчиво
Големите вериги използват много пластмаса и не
рециклират например мелене на кафе, така че хората,
посещаващи специализирани кафенета, искат много
повече информация за това откъде се набавят
съставките и не се притесняват толкова за разходите,
Morridge отговаря на тези нужди. Освен това, те
набавят своя органичен овес от местна семейна
ферма. Те събират поръчки от само 25 килограма
наведнъж, за да гарантират свежест, качество и да
намалят отпадъците. Morridge извлича мляко от
съседната ферма Mawley Town Farm, която работи на
100% възобновяема енергия. Те също така използват
компостируеми лъжици, чаши за вкъщи и опаковки.

Етично
Те гарантират, че кафето им е от етичен произход и
без пестициди. От самото начало Morridge има
качество в основата си и се опитва да бъде разумно с
това как са стрували разходите за своите продукти.
Моридж иска да управлява магазин, с който те
наистина се гордеят и който изисква от тях да
сервират вкусна храна и напитки, произведени с
етични продукти, приготвени с любов.

Tип: кафене /за вкъщи/ комплекти 
храна

Cтрана: Бирмингам, Великобритания
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Последвайте историята на Morridge
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/morridgeuk/?hl=en
https://zurriolaikastola.eus/
https://twitter.com/Morridgeuk
https://zurriolaikastola.eus/
https://morridge.co.uk/
https://morridge.co.uk/

