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HVEM ER VI?
Just-Eat er Danmarks største portal for bestilling af mad over internettet.  

De mere end 1.600 forskellige restauranter, der i øjeblikket er tilknyttet Just-Eat, leverer  

   tilsammen mere end 750.000 måltider til sultne danskere hver eneste måned. 

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?
Just-Eat kan give din restaurant flere nye kunder. Gennem aggressiv markedsføring og  

velplacerede rabatkampagner kan vi give din restaurant nye kunder, som ellers ikke ville have 

bestilt deres mad hos dig. Derudover kan vi tilbyde en række andre fordele, som du kan læse 

mere om i denne folder. For eksempel kan du gennem Just-Eat indkøbe Danmarks billigste  

emballage samt en lang række andre produkter.

HVORDAN KAN VI UDVIKLE DIN FORRETNING?
Just-Eat kan spare dig både tid og penge. Du sparer penge på indkøb af produkter som  

emballage og poser, og du sparer telefontid ved at modtage dine bestillinger på en  

ordreseddel. Derudover skaffer vi dig nye kunder gennem bred markedsføring, og hvis din 

restaurant ikke selv leverer mad, kan vi også hjælpe dig med det.

FÅ HJÆLP FRA DIN KUNDEKONSULENT 
Alle restauranter, der er tilknyttet Just-Eat, bliver tildelt en kundekonsulent, som kan hjælpe 

med alt fra praktiske problemer til at give gode idéer videre. Kundekonsulenterne besøger 

alle deres restauranter mindst én gang årligt, og det giver dig mulighed for at få svar på dine 

spørgsmål eller finde løsningen på eventuelle udfordringer, du måtte have. 9,2JUST-EAT LEVERER 
9,2 MILLIONER 
MÅLTIDER TIL VORES 
KUNDER HVERT ÅR



MENUKORT
 
Ved at købe dine menukort gennem Just-Eat sparer du penge, da vi leverer billige  
menukort og falser dem gratis. Derudover bruger mere end 40% af kunderne  
Just-Eat, fordi de har set logoet på et menukort. Et Just-Eat logo på dit menukort vil  
derfor fortælle dine kunder, at du tilbyder takeaway på nettet.

 
FORMAT ANTAL  PRIS 
A4+  10.000 stk. 3.082 kr.
A4+  40.000 stk. 8.602 kr. 
A4+  100.000 stk. 18.602 kr. 
A3  20.000 stk. 9.002 kr. 
A3  40.000 stk. 15.482 kr. 

 

For tilbud på andre varianter af menukort, kontakt da din konsulent eller se prisliste. 
 
OPSÆTNING OG LEVERING 
Priserne gælder for udbringning af minimum 40.000 stk. 
 
Layout, kliche & design 850 kr.
Levering Jylland/Fyn  399 kr.
Levering Sjælland  544 kr. 
 
Ved produktion over 100.000 stk. tilføjes der  
ekstra leveringsomkostninger.

Alle priser er eksklusiv moms

INDHOLDSFORTEGNELSE  
Dette katalog giver dig overblik over nogle af dine fordele ved at være med på Just-Eat.
dk. På de næste sider kan du således se, hvilke produkter du med fordel kan bestille 
gennem Just-Eat, og du kan også læse om et par af vores gratis ydelser. 
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EMBALLAGE 
Vi leverer unik emballage til de forskellige slags retter, din restaurant tilbyder.  
For eksempel har vi miljøvenlige bakker til sushi eller bionedbrydelige bambusskåle 
til thairetter til en fordelagtig pris. Få tilsendt en gratis prøve og få gratis levering ved 
køb for mere end 1.750 kr. På de følgende sider finder du et udpluk af vores  
emballageprodukter. Se prisliste for alle varenumre. 

BIONEDBRYDELIG SUSHI EMBALLAGE I PAP 
 
FORMAT      INDHOLD    
Sushibakke 165x115x15 mm.   20x50 stk./krt. 
Plastlåg til sushibakke    20x50 stk./krt.  
Se prisliste for flere størrelser på sushibakker og plastlåg 

 

DELIKATESSE-, SUSHI- & LUNCHBAKKER 
 
FORMAT         
Bakke Delicates/Sushi sort HIPS 171x91x21 mm. 
Låg Delicates/Sushi klar APET 176x96x30 mm.  
Bakke Sushi sort APET mellem 213x146x28 mm.   
Låg til APET mellem 220x152x28 mm.    
Soyabæger 15 ml. hængslet låg    
Spisepinde træ 2-pak 23 cm.     
Spisepinde snack sticks flade 18 cm.   
 

POSER 
Vi har mere end 1.600 tilknyttede restauranter, og derfor kan vi tilbyde dig poser til en 
rigtig god pris. Samtidig er det lækre papirsposer i høj kvalitet, og med Just-Eat’s logo 
på siden vil det fortælle dine kunder, at de kan få maden leveret, hvis de vælger at 
bestille online.  

HVID PAPIRSBÆREPOSE
     
FORMAT 
35x17x24 cm. 80 g.  
med eget restaurantlogo   
 

35x17x24 cm. 80 g.  
med Just-Eat logo 

Alle priser er inkl. statsafgift, eksklusiv moms og inkl. levering 

Klichéudgifter er på ca. 1.000 kr. ved første produktion 
 
 

4 FARVER
2,09 kr.
1,71 kr.
1,50 kr.

INDHOLD
v/6.000 stk. 
v/12.000 stk. 
v/24.000 stk.

1 FARVE
1,57 kr.
1,45 kr.
1,36 kr.

 

2 FARVER
1,72 kr.
1,50 kr.
1,39 kr.

3 FARVER
1,92 kr.
1,66 kr.
1,48 kr.

min. 600 stk. 1,39 kr.
 

 
FRI LEVERING 
Ved min. 1750 kr. 

Ellers 95 kr. 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
504 kr./1.000 stk.  
706 kr./1.000 stk.

INDHOLD 
1.200 stk./krt.  
600 stk./krt.  
450 stk./krt.  
300 stk./krt.  
8x250 stk./krt.  
20x100 par/krt.  
15x50 stk./krt.  

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
655 kr./1.000 stk. 
517 kr./1.000 stk. 
934 kr./1.000 stk. 
935 kr./1.000 stk. 
319 kr./1.000 stk. 

0,25 kr./par 
0,22 kr./1.000 stk. 

Bakke Delicates/Sushi sort HIPS Spisepinde snack/Spisepinde træ   5 6Papirsbærepose med Just-Eat logo Papirsbærepose med restaurantlogo



KINAÆSKER MED LAMINERING PÅ INDERSIDEN 
 
FORMAT    INDHOLD  
Takeaway æske sort 500 ml.  10x60 stk./krt.  
Kinaæske wok 450 ml.  300 stk./krt.   
Gaffel plast hvid standard   20x100 stk./krt.  
Nudelbakke plast sort 500 g. 20x50 stk./krt.  
Låg til nudelbakke 500 g.  20x50 stk./krt. 

Alle priser er eksklusiv moms

 

 

 

SALATBAKKER I PAP OG SANDWICHPOSE 
 
FORMAT       INDHOLD 
Salatbakke m. låg & vindue 500 ml. 130x100x50 brun 8x50 stk./krt. 
Bakke pap “Fuzione” brun/hvid 500 ml. 110x89x72 brun 500 stk./krt. 
Rudepose brun 50 g. 100/50x370 mm.   500 stk./krt.  
 
Alle priser er eksklusiv moms

 

         

BESPISNINGSEMBALLAGER TIL MICROOVN 

 
BLACKLINE TIL MICROOVN 

FORMAT      INDHOLD  
Bakke 1-rum Black S PP sort 235x145x40 mm. 4x100 stk./krt.  
Låg til bakke Black S PP klar 235x145x21 mm. 4x100 stk./krt. 

 
BLACKLINE TIL MICROOVN OVAL
 
FORMAT      INDHOLD  
Bakke 1-rum Black PP sort oval 207x143x37 mm. 2x100 stk./krt.  
Låg til bakke PP klar oval 207x143x22 mm.  2x100 stk./krt.  

TWIRL SALAT OG VARME RETTER TIL MICROOVN 
 
FORMAT      INDHOLD  
Bæger Twirl PP klar 140x140x60 mm.  4x100 stk./krt.  
Låg til Twirl PP klar 140x140x20 mm.  4x100 stk./krt.  
 
Alle priser er eksklusiv moms

Bakke 1-rum Black S PP sort7 Bakke 1-rum Black S PP sort oval Bæger Twirl PP klar

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
792 kr./1.000 stk.  
688 kr./1.000 stk. 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
688 kr./1.000 stk.  
688 kr./1.000 stk. 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
549 kr./1.000 stk.  
484 kr./1.000 stk. 

Takeaway æske sort 

Rudepose brun

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
1.084 kr./1.000 stk.  
1.265 kr./1.000 stk. 

114 kr./1.000 stk. 
869 kr./1.000 stk. 
275 kr./1.000 stk.

 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
1815 kr./1.000 stk. 
1637 kr./1.000 stk.

264 kr./1.000 stk. 
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SERVIETTER MED LOGO  
Gennem Just-Eat.dk kan du bestille servietter med din restaurants eget logo på.  
Servietter med logo er en gode måde at skabe mere synlighed over for dine kunder,  
og du kan vælge mellem tre forskellige kvaliteter.

SERVIETTER MED LOGO
 
FORMAT    INDHOLD    
Serviet 24x24 cm. 1-lags hvid 1 farve 1-lag oplag 50.000 stk.    
Serviet 40x40 cm. 2-lags hvid 1 farve 2-lag oplag 30.000 stk.    
Serviet 40x40 cm. 3-lags hvid 1 farve 3-lag oplag 30.000 stk.   
 
Alle priser er excl. moms

 
 
 
 

TOILETARTIKLER  
Du kan bestille dine toiletartikler gennem Just-Eat. Vi tilbyder alt fra håndklædeark til 
sæbe, og hvis du bestiller hele pakken, får du en gratis sæbedispensor, som vi kommer 
og sætter op for dig.  
 
FORMAT       
Tork Advanced H1 Matic 2-lags    
Tork håndklædeark Express Premium   
Tork Premium sæbe, S1, u/parfume    
Tork toiletpapir T4, 2-lags, 35 m.    
     

 
TILBUD 

Køb hele sættet og få  
en gratis dispensor  

inkl. montering! 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
89 kr./1.000 stk. 

329 kr./1.000 stk.
358 kr./1.000 stk.

 

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
81 kr./rulle 

114 kr./1.000 stk.
42 kr./kilo 

1,98 kr./rulle
 

PIZZAÆSKER
 
Just-Eat leverer Danmarks billigste pizzaæsker. Det er muligt, fordi eksterne partnere 
kan annoncere på æskerne ved siden af Just-Eat’s logo.  
 
PIZZAÆSKE 
 
FORMAT     
29x29x3 cm.     
30x30x3 cm.     
Efterkravsgebyr   
Efterlevering    
Levering udenfor tidsrum 8-16  
Indbæring af varer   

Alle priser er excl. moms

PRIS/INDHOLD PR. ENHED 
Fra 0,59 kr./stk.  
Fra 0,69 kr./stk. 

80 kr. 
125 kr. 
250 kr. 
125 kr.

Serviet 1-lags hvid Serviet 2-lags hvid

Pizzaæske 29x29x39 10



BEKLÆDNING 
Just-Eat tilbyder et bredt udvalg af beklædning til fornuftige priser. Ved at benytte Just-
Eat’s beklædning signalerer du tydeligt overfor dine kunder, at de kan bestille mad fra 
netop din restaurant på nettet, og samtidig får du kvalitetsprodukter, som er brugbare i 
din restaurant. Det kan være alt fra forklæder og jakker til t-shirts og caps.

BEKLÆDNING 
 
ITEM      
T-shirt    
Polo    
Forklæde   
Caps    
Keyhangers   
Jakke    

Alle priser er eksklusiv moms

T-shirts og poloer fås også i hvid!

PRIS/STK.
45 kr.  
85 kr.
49 kr. 
25 kr. 
15 kr.

199 kr.

VARMETASKE 
Ved at bruge en varmetaske sørger du for at maden stadig er varm og indbydende, når 
din kunde får den leveret. Dermed øger du dine chancer for, at kunden også vælger 
mad fra din restaurant næste gang, han vil have takeaway. 

VARMETASKE 
 
ITEM      
Varmetaske  
  
Alle priser er eksklusiv moms

PRIS/STK.
249 kr.

Cap Keychain

Varmetaske11 12



MINISITES 
Alle restauranter, der er tilknyttet Just-Eat, får et minisite, som er en hjemmeside med 
restaurantens eget domæne, hvor kunder kan bestille online. Ved at have et minisite 
kan kunderne lettere finde dig på nettet, og derudover kan du for eksempel fremhæve 
dine populære retter på siden.  
 
Værdi 3.000 kr.

 

PARTNER CENTER 
Alle restauranter, der er tilknyttet Just-Eat, får adgang til Partner Centret, der er en  
onlineportal. Derinde kan du overvåge dit salg, mens det sker, du kan gennemse  
fakturaer og så kan du styre reklamekampagner kun for din restaurant. Derudover vil 
du gennem Partner Centret modtage informationer fra Just-Eat vedrørende tendenser 
og madvaner hos danskerne, samt tilbud på emballage, menukort mm. 
 
Har du ikke allerede adgang til Partner Centret, 
ring da til Just-Eat på tlf.: 70 20 85 90  
for at få adgang!

MacBook Pro

MacBook Pro

 

NYHED! 
0 KR. 

 

NYHED!
0 KR. 

BESTILLING & BETINGELSER 
BESTILLING  

Du kan bestille alle produkter i denne brochure ved at sende det vedlagte  
bestillingsark eller ved at ringe til din konsulent på telefon 70 20 85 90.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.
 

ADRESSE 
Just-Eat.dk ApS

Klamsagervej 19B
8230 Åbyhøj

Tlf.: 70 20 85 90

ÅBNINGSTIDER 
Hverdage fra 9.00 til 23.00
Weekend fra 11.00 til 23.00

VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE DIG!
Med venlig hilsen 
Just-Eat salesteam

VEST 

Kewin Hestkjær 
Tlf.: 28 87 85 01 
E-mail: kewin@just-eat.dk 
 
Rasmus Faurschou Andersen
Tlf.: 28 87 85 06 
E-mail: rfa@just-eat.dk
 
Tim Gamsgaard 
Tlf.: 28 87 85 08 
E-mail: tim@just-eat.dk

ØST 

Alexander Shipillis  
Tlf.: 28 87 85 10 
E-mail: alex@just-eat.dk 
 
Morten Nielsen 
Tlf.: 28 87 85 09 
E-mail: morten.nielsen@just-eat.dk

Mattias Løwe
Tlf.: 28 87 85 03 
E-mail: mattias@just-eat.dk 
 

PREMIUM 

Mie Bilberg 
Tlf.: 21 19 34 03 
E-mail: mie.bilberg@just-eat.dk 

Michael Friis Holm 
Tlf.: 28 87 85 05 
E-mail: mfh@just-eat.dk 
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