
Predstavitev
RoyalNatureje gostinskopodjetje, ki nudi podporovsem, 

ki bi se radi naučili živeti uravnoteženo. Njihovo

poslanstvo je pokazati ljudem, da je zdrav življenjski slog 

lahko enostaven, okusen in je stvar izbire, ki jo je treba

preprosto sprejeti. Posebej se posvečajo zelo

zaposlenim ljudem, ki si ne vzamejo časa, da bi poskrbeli

za kvalitetno prehrano. S pripravo visokokakovostne

hrane iz skrbno izbranih in ekoloških izdelkov skrbijo za

zdravje svojih strank. Obroke dostavijo v domove,

pisarne ali kamor koli je potrebno že pripravljene za

uživanje in z vsemi potrebnimi pripomočki. Tako njihove

stranke prihranijo čas za nakupovanje, kuhanje, izračun

kalorij in iskanje kakovostnih izdelkov, obrok morajo

samo naročiti preko spleta. Uživajo lahko v zdravem

kosilu ali večerji ali v celodnevnem individualnem načrtu,

pripravljenem po receptih nekaterih najbolj znanih

nutricionistov v državi.

Zdravo
Poskrbljeno je za vse prehranske potrebe - vegansko,
brezglutensko, vegetarijansko, standardno. Ponujajo
preračunane porcije, s katerimi stranka nato sledi načrtu
zdrave prehrane, njihova spletna stran pa je usmerjena
k zagotavljanju informacij o zdravi prehrani in
prehranjevalnih navadah. Na spletni strani ponujajo tudi
svoj spletni dnevnik, ki vsebuje odlične recepte in
koristne nasvete.

V kuhinji ne uporabljajo barvil, konzervansov, sladil in

drugih kemičnih dodatkov. Postopki predpriprave in

toplotne obdelave so prilagojeni pripravi zdrave

hrane. Izdelki Royal Nature pomagajo ustvarjati dobre

navade in so zelo priročni, zato je pot do zdravja sedaj

z njihovimi programi bolj preprosta.

Trajnostno
Zavedajo se svojega vpliva na okolje in si prizadevajo

zmanjšati količino odpadkov, pri embalaži za živila pa

uporabljati okolju prijazne rešitve. Uporabljajo bolj zdrave

metode kuhanja in verjamejo v preglednost in sledljivost.

Redno pregledujejo jedilnike, da zagotovijo vključenost

vseh polnovrednih živil.

Etično
Promovirajo in ponujajo zdravo prehrano, živila dobavljajo

preko kratke dobavne verige, pridelava surovin je etična.

Svoje goste tudi izobražujejo, s čimer izboljšujejo zdravje

celotne skupnosti.

Uporaba sodobne tehnologije
Njihovo poslovanje pretežno poteka prek spletnega

mesta in njihove Facebook strani, kjer stranke

pridobivajo informacije in oddajajo naročila, dostava pa

nato poteka po celotni Sofiji. Za razširitev dosega

uporabljajo tudi platformo za dostavo FoodPanda.

Ponujajo brezgotovinske transakcije in omogočajo

telefonska naročila.
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Royal Nature je gostinsko podjetje, ki ljudem pomaga

stopiti na pot zdravega in uravnoteženega življenja.

Podjetje je pristojno za razvoj zdravih prehranskih

režimov. Njihovo poslanstvo je navdihniti in pokazati,

da je zdrav način življenja lahko dober in da so okusi

na tem potovanju ključnega pomena. V začetnih fazah

pandemije so izvedli kampanjo, s katero so spodbujali

ljudi, da podarijo kosilo neznancu, pri tem pa so sami

prevzeli 50 % stroškov obroka in dostavo.
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