
LEMENU.DK 
NOGET NYT PÅ MENUEN



Vi opretter din profil gratis på siden, så i gratis kan teste os og 
vores koncept af. I løbet af de første 3 måneder, kontakter vi jer for 

at høre om i ønsker at fortsætte - indtil da er det hele gratis!

Lemenu.dk er en portal, som formidler kontakten mellem cateringvirksomheder og

kunder. Forestil dig en samlet oversigt, hvor hele områdets udbud af festmenuer /

eventmad samt frokostordninger samlet. Let, overskueligt og gratis. Velkommen

til Lemenu.dk 

 

Brugerne kan se udbuddet af menuer og de forskellige typer af mad samt evt. billeder

fra leverandørerne. Desuden kan brugeren anmelde den enkelte leverandør.  

 

Alt det med småt (som vi godt tør skrive med stort!): 

 

Vi opretter din profil gratis på siden, så du kan gratis teste os og konceptet af.

Der er ingen automatisk overgang til betaling - vi kontakter dig og tager en

dialog samt indgår en skriftlig aftale før det kommer til at koste noget. Ønsker

du til den tid ikke at fortsætte er vi lige gode venner af den årsag.  

 

Henvendelse vedr. frokostordning koster:                 150 kr. / styk  

Henvendelse vedr. festmenu / mad ud af huset:        25 kr. / styk     

 

Prisloft pr. måned er 2.000 kr. pr. postnummer.  

 

Ved tilmelding til 2-5 postnumre ydes 20 % rabat. Ved landsdækkende ydes 50%

rabat pr. henvendelse.  

 

Ovenstående priser er garanteret de første 12 måneder uagtet eventuelle

prisændringer.   

 

 

VI MARKEDSFØRER DIN FORRETNING 
GRATIS, MENS DU PRØVER OS AF



Hvem står bag?  
Lemenu.dk er drevet af holdet bag en af Danmarks største storkøkkenleverandører - 

cateringinventar.dk. Vi har eksisteret siden 1994 og har hele 6 stk. af de eftertragtede Børsen 

gazeller, som uddeles til de hurtigst voksende virksomheder i landet. 

 

I vores ejerkeds finder du desuden et af landets dygtigste indenfor online tilstædeværelse, 

nemlig We Market. Det sikrer os optimale betingelser for at nå ud til rigtig mange brugere og 

det er noget din forretning kommer til at kunne mærke på antallet af henvendelser.  

 

Vi glæder os til at få dig og din forretning med ombord  

Vi har lavet vores research
Take-away branchen har gjort det med Just-Eat.dk & Hungry.dk. Vellykkede platforme, som hver 

dag formidler utallige måltider. Måltider til festlige lejligheder samt frokostordninger er ikke 

bare "klik-og-køb", hvorfor vores koncept fungerer anderledes. Det fornemste vi kan gøre er at 

formidle kontakten mellem en kunde, som aktivt er søgende efter sit næste formidable måltid.  

 

Vi har en enorm berøringsflade indenfor HORECA-sektoren via vores kundekartotek på mere 

end 10.000 leverandører af mad. Vi har været i dialog med rigtig mange af de populære 

leverandører af frokostordninger og eventmad, for på den måde at tilpasse og 

skræddersy vores platform.  

 

Vi har stor erfaring med online tilstedeværelse og markedsføring, fordi vi i forvejen driver et af 

landets mest succesfulde onlinebutikker indenfor storkøkkenbranchen - cateringinventar.dk. Her 

har vi oparbejdet en stor viden om kontaktflader, samarbejdspartnere og markedsføring samt 

budskaber. 

 

 

Kristoffer, Kjeld, Rasmus, Thomas og Jeppe 

Med venlig hilsen

Kpa-koncernen og We Market 

Kpa Web ApS  

Rømsersvej 33  

7430 Ikast  

Tlf. 7199 3098 / info@lemenu.dk



Vi er klar til at tiltrække kunder 
til DIN forretning når du er!

Designet er simpelt, for at give de besøgende et hurtigt og effektivt resultat.  

1-2-3 klik og du ser menuen for lige præcis den leverandør du ønsker.  

Her er billeder, priser, anmeldelser og kontaktoplysninger. 

 


