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Mat på Jobbet växer i Sverige och blir Convini
Efterfrågan på effektiva och hälsosamma måltider på svenska arbetsplatser ökar
markant. Den 1 januari byter Sveriges största leverantör av måltids- och
cafélösningar på arbetsplatser namn från Mat på Jobbet till Convini. Genom en
sammanslagning av två koncept blir Convini en fullserviceleverantör av mat och
dryck på arbetsplatsen med välmående i fokus.
Convinis mission är att hjälpa människor i arbete att må bra och prestera bättre genom att
erbjuda ett varierat och hälsosamt utbud av mat och dryck på arbetsplatsen. Att ta regelbundna
pauser under arbetsdagen och inte hoppa över måltider är avgörande för att hålla
koncentrationen på topp och undvika blodsockerfall.
Mat på Jobbet (nu Convini) har sedan 1995 erbjudit näringsmässigt väl sammansatta måltider,
mellanmål och kylda drycker till personal på svenska företag. Dotterbolaget Convini Kaffe
startade 2012 med fullt fokus på cafélösningar. Nu, i samband med 20-årsjubileumet, slås de två
företagens koncept ihop och bildar nya Convini – Mat & Kaffe på jobbet.
- Vårt nya namn och varumärke Convini skapar möjligheter att växa på nya marknader och
sammanslagningen av våra mat- och dryckeskoncept gör att vi nu kan erbjuda en helhetslösning
till arbetsplatser. Vårt starka erbjudande kommer att vässas ytterligare framöver genom
samarbeten och närliggande tjänster, säger Jonas Kaveryd, vd Convini Sverige AB.
Sedan starten har familjeföretaget Convini ökat stadigt i omsättning, antal anställda och kunder.
Idag har bolaget cirka 100 anställda, över 1 300 kundföretag med måltidsbutiker och
cafélösningar samt en omsättning på över 200 miljoner kronor. En omsättning som har
fyrdubblats de senaste 10 åren. Convini har verksamhet i Stockholm/Mälardalen, Göteborg,
Borås och Malmö med omnejd. Planer finns på att expandera, både på orter där företaget redan
är etablerat men även utanför Sveriges gränser.
- Just nu har vi cirka 1000 måltidsbutiker på svenska arbetsplatser. Under de 20 år vi verkat har
det verkligen hänt mycket; alla efterfrågar mer hälsosamma produkter och högre kvalitet på kaffe
och te. Med nya Convini står vi nu väl rustade för att växa vidare, säger Anders Enqvist,
grundare Convini.
Fakta om Convini
Convini erbjuder kylar, frysar, betalsystem och kaffemaskiner – allt som behövs för att erbjuda
mat och dryck på arbetsplatsen. De installerar och tar fullt ansvar för att sköta om utrustningen.
Kunderna besöks så ofta som det behövs och får påfyllning ur ett brett sortiment av
frukostprodukter, färdigrätter, mellanmål samt kalla och varma drycker. De anställda på företaget
får varsitt Convini-kort för att kunna handla i butiken, alternativt använder appen. Butiken är
öppen dygnet runt och var och en betalar för egen konsumtion via eget bankkonto varje månad.
Prisnivån ligger i linje med ordinarie butikspriser.
Convini arbetar endast med väletablerade producenter och varumärken för att på så sätt
säkerställa kvalitet. Några exempel är: Arla, Gooh!, Brämhults, Wasa, Familjen Dafgård, Findus,
Vitamin Well, Eat Natural, Froosh, Paulúns, Zoégas, Arvid Nordquist och Löfbergs.

För mer information vänligen kontakta
Jonas Kaveryd, vd Convini Sverige AB, 0709-278733
För pressbilder och bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Liza Skoglund, ByströmBalodis, liza@bystrombalodis.se, 0723-50 92 22.
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