
Lemenu.dk er i en 
rivende udvikling. 
Vores vision er at blive Danmarks største catering distributør!

Derfor har vi brug for en masse leverandører i hele landet. Vi har allerede mere end 
500 leverandører af cateringmad og frokostordninger under vingerne. Det gør at vi er 
utrolig stærke på alverdens slags mad - om det er buffet til et stort sølvbryllup eller 
den helt enkelte frokostordning til din organisation. Vi er leveringsdygtige!

Hvad kan vi tilbyde dig 
Den overskuelige sammenligning af leverandører giver brugerne et overblik over hele områdets ud-
bud. På vores platform får du en stor eksponering af din profil med tilhørende menukort, så kunderne 
kan se hvad netop du står for som leverandør. Brugerne kan skrive til jer direkte og også se jeres 
telefonnummer. 

På nuværende tidspunkt er vi sandsynligvis den virksomhed i landet, der bruger flest ressourcer på 
onlinemarkedsføring af festmåltider. Næsten 100% af vores indtægter går til markedsføring for at 
sikre en høj kvalitet af besøgende på siden. I vores ejerkreds er desuden et af landets dygtigste online 
markedsføringsbureauer, hvilket betyder at vores ekspertise og ressourcer indenfor markedsføring er 
langt større end hvad den enkelte cateringvirksomhed, restauration eller cafe typisk kan håndtere. 
Det betyder mange relevante henvendelser i din retning. 

Du kan hele tiden følge med og rette til. Med dit brugernavn kan du logge ind og se statistik for din 
virksomhed: Antal besøgende, antal telefonhenvisninger samt antal direkte henvendelser. Du kan 
uploade billeder og du kan rette til i dit menukort ligeså ofte som du måtte ønske. 

Benyt vores kampagnepris og få en rigtig skarp pris på kun 250 kr. / mdr. Vi hjælper dig med at 
oprette din profil, hvis ikke den allerede er på vores side. Idet vi investerer alle pengene direkte 
i markedsføring og forbedringer på Lemenu.dk vil kampagneprisen være betinget af en binding 
på 6 mdr. (Du forpligter dig til i alt 1.500 kr. eksl. moms).  

For dette beløb får du: 

• Øget kendskabsgrad til din virksomhed
• UBEGRÆNSEDE antal direkte leads som henvender sig til dig temamæssigt og geo-

grafisk baseret.
• Fuld eksponering og profilvisninger 
• UBEGRÆNSEDE Telefonhenvisninger
• Adgang til vores statistik-modul der fortæller antal besøgende, 

antal henvendelser mv. for DIN virksomhed 

Vi på Le Menu håber, at du vil være en del af vores vækstrejse og at vi i 
fremtiden kan sende mange kunder din vej!

Hvem er vi? 
Vi har eksisteret siden 1994 og står bag Cateringinventar.dk. Vi har 10.000 m2 lager og er en 
bundsolid virksomhed med stor egenkapital. Dagligt er vi i kontakt med mange af restaura-
tionerne og via vores netværk får vi hele tiden nye medlemmer på siden – ligesom vi kender alt 
til restaurationsbranchen.

For at sikre os at Lemenu.dk får en meget central position på google er en del af ejerkredsen 
ekspert på dette område, nemlig Wemarket.dk. Et super dygtigt onlinebureau, som vi selv be-
nytter til at promovere vores egne sider. 

- 7.500 brugere kom forbi Lemenu.dk i Januar 
- 7.700 måltider formidlede vi kontakt til i December
 - Nuværende vækstrate i brugere og henvendelser 30-50 % 
 - Hver måned optimerer vi vores formularer og brugervenlighed

STATUS FOR LEMENU.DK LIGE NU

Se meget mere eller opret din virksomhed på www.lemenu.dkSe meget mere eller opret din virksomhed på www.lemenu.dk

KAMPAGNEPRIS
250 kr./mdr


