VI TILBYDER

JERES UDBYTTE

GODE EKSEMPLER

MIKADO HOUSE BLEV DANMARKS FØRSTE
“CENTRE FOR EXCELLENCE”

Fokus på detaljen og ekstremt høje standarder for
sundhed, bæredygtighed, miljø og service sikrede Mikado
House den eftertragtede certificering i foråret 2014.

FÅR MENNESKER TIL AT TRIVES
Et besøg i kantinen er en daglig oplevelse for gæsterne, og Mikado House
har fået en veldrevet personalerestaurant, der giver høj værdi for pengene.
Med Centre for Excellence-certificeringen er Mikado House vores
flagskibskantine, der på alle planer repræsenterer det ypperste inden for
kantinedrift.
Stedet er således en restaurant, alle Eurests øvrige personalerestauranter
kan skele til og blive videreuddannet fra – både ift. mad- og oplevelses
koncepter, bæredygtighed, sundhed og service.
OM CENTRE FOR EXCELLENCE
• Varierede madoplevelser
• Temaer, event-dage og andre oplevelser for gæsterne i kantinen, så
frokosten bliver en totaloplevelse
• Bæredygtighed, lokale indkøb og minimalt madspild
• Fokus på gæsternes sundhed med henblik på at øge energiniveau,
sundhed og arbejdsglæde
• Service, tæt interaktion med gæsterne samt udvidede åbningstider
efter behov
• Værdi for pengene
Personalerestauranten tegner til at få én af landets højeste
kundetilfredshedstal.
Læs hele casen på www.eurestfood.dk

ØNSKER DU AT SE FLERE CASES?
RING TIL OS PÅ 72 22 88 88

DU SPARER TID

Som en stabil serviceleverandør med mere
end 40 års erfaring, tager vi os af det hele.
Du kan trygt træde et skridt tilbage og i
stedet bruge din tid på kerneforretningen.

DU FÅR MAKSIMAL VÆRDI

Den bedste kvalitet til prisen. Vi kigger konstant efter forbedringer og besparelser, der kan komme dig til gode.

VI TAGER ANSVAR

Overfor dig som samarbejdspartner, overfor vores medarbejdere og for miljøet.
Som én af de eneste danske servicevirksomheder er vi både miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Vi opfylder internationale krav
om samfundsansvar og bæredygtighed,
og lever op til strenge krav i Servicenormen.

FACILITY MANAGEMENT
CLEANING
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Compass Group A/S
www.compass-group.dk
info@compass-group.dk
72 22 88 88

