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Tип:
храна за вкъщи/online/
доставка
Cтрана: София, България

компания за кетъринг, която помага на хората да започнат по пътя
към здравословен и балансиран живот. Компанията е компетентна
в разработването на здравословни хранителни режими за
физически лица, частни корпорации и мейнстрийм кетъринг.
Тяхната мисия е да вдъхновяват или да покажат, че здравословният
начин на живот може да бъде добър и че вкусът е от решаващо
значение по време на това пътуване. По време на началните етапи
на пандемията те предложиха да платят 50% от цената, с включена
доставка, за да насърчат хората да подарят обяд на непознат. „Да

застанем # Заедно на страната на ДОБРОТО!“

Относно
tion results
Royal Nature е компания за здравословно хранене,
която ще ви помогне да започнете да живеете
балансирано. Тяхната мисия е да вдъхновяват и
показват на своите клиенти, че здравословният
начин на живот може да бъде лесен, вкусен и е
въпрос на избор, който всеки просто трябва да
направи. Те са насочени към тези с натоварен
начин на живот, чието здраве се влияе от това, че
не отделят време да подхранват тялото си с
добра храна. Така те се грижат за нуждите и
здравето на своите клиенти, като приготвят
висококачествена храна от внимателно подбрани
и органични продукти. За да отговарят на
натоварения начин на живот, те го доставят готов
за консумация, с прибори, до домове, офиси или
където е необходимо, в рамките на град София.
По този начин техните клиенти спестяват време;
пазаруване, готвене, изчисляване на калории,
търсене на качествени продукти, те просто трябва
да поръчат онлайн. Те могат да се насладят на
здравословен обяд или вечеря или на
целодневен индивидуален план, приготвен по
рецептите на някои от най-известните диетолози
в страната.

Здравословно
Всички диетични изисквания са спазени - вегански,
без глутен, вегетариански, стандартни. Те предлагат
изчислени порции, за да се придържат към плановете
за здравословно хранене, а уебсайтът им е насочен
към предоставяне на информация за здравословното
хранене и хранителните навици чрез използването на
техния блог, в който са описани страхотни рецепти и
полезни съвети.

Те
не
използват
подобрители,
оцветители,
консерванти, подсладители и други химически
добавки. Процесите на предварителна обработка
/топлинна обработка на хранителни продукти са
адаптирани така, че да отговарят на приготвянето на
здравословна храна. Пътят към здравето и щастието
вече е възможен и лесен с неговите програми.
Продуктите на Royal Nature създават добри навици и
са много удобни.

Устойчиво
Royal Nature е наясно с тяхното въздействие върху
околната среда и полага усилия да намали отпадъците
си и да използва екологично чисти решения в
опаковките на храните. Те използват по -здравословни
методи за готвене и вярват в прозрачността на
съставките. Има редовен преглед на менютата, за да
се гарантира, че са включени сортове плодове,
зеленчуци и пълнозърнести храни.

Етично
Royal Nature е МСП, насърчаващо здравословното
хранене, използването на отговорни хранителни
вериги и етичното снабдяване. Те дават възможност
на клиентите си с информация и се стремят да
променят здравето на общността чрез своите услуги и
предложения.

Използване на технология
Бизнесът им се управлява предимно чрез уебсайта на
компанията и тяхната страница във Facebook, където
клиентите им получават информация и могат да
поръчат доставката на избора им до избраното от тях
място в град София. Те също използват платформата
за доставка FoodPanda, за да разширят обхвата си. Те
предлагат безкасови транзакции и позволяват
телефонни поръчки.
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