
Predstavitev
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010, ko je bila

odprta prva restavracija v Dublinu. Od skromnih

začetkov je podjetje preraslo v franšizno podjetje z 29

restavracijami po celotni državi, zadnja 4 leta pa velja

za najboljšo tajsko restavracijo na Irskem. Camile

Thai trenutno velja za zaupanja vredno blagovno

znamko, ki pa je morala zaradi pandemije prestati kar

nekaj sprememb. Najpomembnejša prilagoditev

franšize je bila v tem, da so začeli svojim strankam

domov dostavljati domačo, svežo, zdravo in po

restavracijskih načelih pripravljeno tajsko hrano.

Natančno se proučili, na katerih lokacijah bi bila

dostava dobičkonosna in uspešna, nato pa tam

ponovno odprli kuhinje. S pomočjo dostave so v času

socialne distance svoj promet povečali kar za 35 %,

svoj poslovni model pa so pripravljeni deliti tudi z

drugimi podjetji.

Zdravo
Pristop podjetja Camile Thai je zelo preprost – odlični

tajski kuharski mojstri pripravljajo jedi restavracijske

kakovosti iz svežih in naravnih surovin. Brez dodatnih

maščob in brez občutka krivde, pravijo, samo zdrava in

okusna hrana. Podjetje je predano ideji, da hitra hrana ni

nujno nezdrava. Njihovi meniji so nutricionistično

pregledani in potrjeni in so primerni za vse vrste diet. Vse

jedi so tudi kalorijsko označene, tako da odjemalec

zlahka sledi vsemu, kar poje. Poleg ponudbe zdravih

»fast food« obrokov pa v Dublinu prirejajo tudi tečaje

zdravega kuhanja ter joge.

Trajnostno
Poslovanje podjetja temelji na okoljskem in trajnostnem

razvoju. Camille je prva restavracijska veriga na Irskem

in ena prvih v Evropi, ki uporablja biorazgradljivo

embalažo, ki je primerna za kompostiranje. Sami se

poslužujejo tudi zelo razvitega postopka reciklaže ter

uporabe posebej razvitih vokov, ki porabijo veliko manj

tekoče vode. V povprečju zavržejomanj kot 1 % hrane in

se trudijo, da bi bil njihov vpliv na okolje kar se da

majhen. Za kuhanje uporabljajo lokalno vzgojeno

govedo, pa tudi lokalno zelenjavo in zelišča.

Etično
Verjamejo v spremembe na bolje. Kljub temu, da

podjetje raste, se zavedajo, kako pomembno je

delovati etično in hkrati zadostiti strankinim željam.

Pred kratkim so ponudili tudi veganski meni, za

pripravo katerega uporabljajo ločeno posodo in

pripomočke, ki nikoli ne pridejo v stik z mesom. Ciljajo

na “zero food waste” princip, torej na nič zavržene

hrane, prav tako se poslužujejo čim bolj ekološko

nespornih metod dostave in preizkušajo dostavo z

droni. Radius njihove dostave je omejen, da bi pustili

čim manjši ogljični odtis.

Uporaba sodobne tehnologije
Razvili so lastno aplikacijo, s katero spodbujajo svoje

stranke k zdravemu prehranjevanju ter spodbujajo

zdrav življenjski slog. Preizkušajo čist in zelen način

dostave z droni. https://oranmore.manna.aero/

Camile Thai na inovativen način sporoča, da je lahko

hitra prehrana tudi zdrava izbira, ki je prav tako lahko

pripravljena po trajnostnih in etičnih načelih. Veriga

restavracij pod njenim mentorstvom ponuja

kakovostne obroke. Ponudba temelji na lokalno

pridelanih surovinah, na ročno pripravljenih omakah in

na ponudbi hrane po principu “tajska hrana za dobro

razpoloženje”. S pomočjo digitalizacije so v promociji

zdravja lahko naredili še korak naprej – skozi svojo

aplikacijo svoje stranke oskrbujejo s podrobnimi

laboratorijsko podprtimi nutricionističnimi

informacijami za posamezne obroke. Tudi njihova

spletna stran vsebuje veliko za zdrav način  

prehranjevanja pomembnih informacij.
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