
Predstavitev
Podjetje je na trgu od leta 1997, svoje poslanstvo pa 

uresničuje skozi oblikovanje razburljivih dogodkov. Pri

njih ne gre zgolj za ponudbo hrane in pijače, prireditve 

namreč organizirajo tako, da za goste ostanejo

nepozabne. Zaradi številnih mednarodnih stikov in 

izkušenj, pridobljenih v tujini, so jim bili v organizacijo

zaupani nekateri protokolarni bolgarski dogodki (obiski 

francoskega predsednika, nemškega kanclerja in

papežaFrančiška). Tudi čepri njih naročite pogostitev za

manjši zasebni dogodek, so njihove usmeritve vedno

jasne – dobili boste storitev, zaradi katere se boste

počutili posebnega, izkušnja pa bo nepozabna. Njihove

zmogljivosti so široke, sposobni so organizirati vsak

dogodek ne glede na velikost in finančni vir. “Popolna

organizacija in servis zasebnih in poslovnih dogodkov

presega pričakovanja naročnikov, zaradi svojega

edinstvenega pristopa običajni dogodek spremenimo v

velikega. Vaš dogodek bodo zaznamovali prefinjenost,

zanimivo vzdušje, privlačna predstava, brezhibna

postrežba in seveda okusna hrana.”

Zdravo
Njihove storitve so storitve »z dodatkom«, saj ponujajo

tisto »več«. Sodelujejo s podjetji, ki želijo na svojih

dogodkih ponuditi hranljivo in okusno hrano, upoštevanje

vseh prehranskih omejitev in zahtev ni nobena težava.

Spodbujajo dobre prehranjevalne navade, zato so razvili

številne izobraževalne programe, tako da je pot do

zdravja zdaj bolj dostopna za vse. Zaradi obsega

njihovega poslovanja je izrednega pomena tudi

upoštevanje higienskih standardov. Pri pripravi hrane

uporabljajo vse najbolj inovativne previdnostne ukrepe in

tehnologije. Poleg nenehne dezinfekcije kuhinje in

delovnih površin zaposleni pri pripravi hrane in v logistiki

nosijo zaščitna oblačila. Uporabljajo tudi dezinfekcijo z

UV svetlobo, ki uniči bakterije in viruse (tudi koronavirus),

preden se prenesejo v hrano. Na ta način zagotavljajo

stalno kakovost in varnost hrane, pripravljene v njihovi

kuhinji.

Trajnostno
V podjetju se zavedajo vpliva odpadkov na okolje in si

zato prizadevajo, da bi količino odpadkov zmanjšali na

najmanjšo možno mero. Oskrbujejo se preko lokalnih

virov, poslužujejo se kratkih dobavnih verig. Da bi med

pandemijo preživeli, so svoj poslovni model prilagodili

tako, da je bilo mogoče poskrbeti tudi za zelo majhna

naročila in dogodke.

Etično
Red Devil Catering je manjše podjetje, ki s svojimi

prehranskimi programi promovira zdravo prehrano.

Verjamejo v odgovorno prehranjevalno verigo, etične

vire in ekološko prehrano. Od začetka aprila 2020 so

vključeni v akcijo za vsakodnevno dostavo doma

kuhane hrane, da bi pomagali in podprli najbolj ranljive

občane in tiste v socialnih zavodih, za katere skrbijo.

Dobrodelna kampanja je znana kot "Solidarnost s

ščepcem ljubezni".

Prehranske posebnosti
Ustrežejo lahko vsem prehranskim potrebam in v vseh

menijih ponujajo veganske, vegetarijanske in

brezglutenske možnosti. Vsi izdelki in sestavine so

skrbno izbrani, da ustrezajo željam strank. Ne

uporabljajo dodatkov, barvil, konzervansov, sladil in

drugih kemičnih dodatkov.

Uporaba sodobne tehnologije
Omogočajo spletno naročanja prek spletne strani.

Dostavna služba. Brezgotovinske storitve. Hi-tech 

higienska tehnologija v kuhinjah. Video promocija.

Oglejte si:
VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 VIDEO4 VIDEO5
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