
ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ И ДОСТАВКА НА ХРАНИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА



КОИ СМЕ НИЕ? 

ПАРТИ ФУУД Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМПАНИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН
КЕТЪГИРНГ И ДОСТАВКА НА ХРАНА.

• Ние вярваме, че качествената храна е предпоставка за здраве, а грижовният
работодател, който осигурява достъп до прясна, вкусна и питателна храна е
ценен и обичан от служителите си.

• Независимо дали става въпрос за столово хранене, доставка на пакетирана
храна, или подготовка на специализирани менюта, ние ще планираме заедно
с вас най-правилното решение и ще проведем целия процес по подготовка и
управление на храненето във вашето предприятие

• Богатият ни опит в областта на общественото хранене позволява бързо и
безпогрешно, на база извършения анализ да предложим решения, които
напълно да удовлетворяват изискванията и на най- взискателните клиенти.



НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

В КРАК С ВРЕМЕТО

Познаваме и предлагаме съвременните тенденции в
храненето и ги адаптираме към условията и
изискванията и потребностите на клиентите.

Предлагаме актуални и разнообразни менюта,
съобразени със световните тенденции в храненето и
налагащите се здравословни парадигми.

Изготвяме цялостна концепция за съответната
дейност (консултация за изграждане на обособени
места за хранене в предприятието, закупуване на
посуда и оборудване, изготвяне на седмични менюта
и др.)



НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

С ГРИЖА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ НУЖДИ

От веганска диета до специализирани болнични
менюта, ние можем да планираме и изпълним за вас
разнообразни решения, съобразени с нуждите и
очаквания ви. В зависимост от специфичните
изисквания на всеки отделен клиент, предлагаме
разнообразни и тематични менюта, съобразени със
сезона и предпочитанията на хранещите се. Имаме
добре изградена система за обратна връзка с
клиента. На определен период от време
организираме срещи с ръководството и персонала
на отделните клиенти за получаване на обратна
връзка за предлаганите от нас услуги.



НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ВЪВ ВСЕКИ ДЕТАЙЛ

• Ние вярваме, че хората правят разликата и
инвестираме в професионален, отдаден и експертен
екип. Фирмата разполага с инженери по технология
на храните, мениджъри, диетолози, координатори,
готвачи, доставчици, калкуланти, счетоводители и
т.н. Голяма част от тях имат опит в сферата на
храненето над 20 години и всички те работят в
съответствие с най-модерните световни стандарти и
технологии, за да можем спокойно да ви предложим
качество от най-висок ранг.



НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

• Предпоставка за модерно и здравословно хранене е
използването на нови и модерни технологии и
оборудване, а в нашите кухни-майки първи навлизат
най-новите уреди.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЛОКАЦИИ

• Разполагаме със стратегическо разпределение на
професионалните кухненски блокове в Южна и в
Северна България, както и в София, локализирани до
големи индустриални зони. Това ни дава възможност
да доставяме храна в готов за консумация вид на
много нови клиенти.



ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ 

Компанията започва дейността си през 2004 и оттогава досега успешно
разработва и изпълнява проекти според специфичните изисквания на
разнообразни клиенти – от заводи и корпоративни офиси до болници,
хосписи и детски заведения. Управляваме разнообразно портфолио от услуги,
които могат да бъдат ползвани в комплект или поотделно:



ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ 

ИНДУСТРИАЛЕН КЕТЪРИНГ

Управляваме и стопанисваме работнически столове, супермаркети, щандове и

кафенета, кантини, кафетерии и кухни. Доставяме топла храна по предварително

одобрено меню в готов за консумация вид.

СПЕЦИАЛИЗИРАН КЕТЪРИНГ

За компании със специални изисквания (диетично или болнично меню)

разработваме специализирани режими на хранене.



ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ 

ВАУЧЕРИ ЗА КЕТЪРИНГ 

Осигуряване изхранването на служителите е критерий за нивото на внедряване и

развитие на социалната политика на всяка фирма. Те са социална придобивка,

предназначена да осигури по-благоприятен социален климат във фирмата, по

висок корпоративен имидж, балансирано и здравословно хранене на

служителите.



ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Ако политиката на компанията ви го предполага, можем да изградим и
поддържаме търговски обект на територията на вашето предприятие, като
обектът може да бъде зареждан с продукти за хранене и комплекти готова
храна.

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ 

Картовото разплащане дава възможност на всеки служител да реши по какъв
начин, кога и в кой от обектите на Парти Фууд да изразходва лимитите за
храна.



ПОРТФОЛИО ОТ УСЛУГИ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ

Инвестираме в точки за самообслужване с вендинг машини за топли напитки
и вендинг машини за охладени безалкохолни и тонизиращи напитки,
сандвичи и сладкарски изделия.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ

Внедряваме нова софтуерна система, която позволява пакетно подаване на
информация по интернет. Това означава, че клиентът може по предварително
съставено меню да заяви по интернет храната за всеки следващ ден, като
заявката се получава директно в кухнята- майка и се обработва там.



СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО 

Парти Фууд е сертифицирана съгласно международно признатите стандарти
за качество:

• През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и
сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на ISO
9001:2008. Този сертификат е валиден от 28 април 2017 до 15 септември 2018
г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни
проверки.

• През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и
сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на ISO
14001:2004. Този сертификат е валиден от 05 май 2017 до 15 септември 2018
г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни
проверки.



СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО 

Парти Фууд е сертифицирана съгласно международно признатите стандарти
за качество:

• През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД е оценена и
сертифицирана от СЖС България ЕООД, съгласно изискванията на BS OHSAS
18001:2007. Този сертификат е валиден от 05 май 2017 до 04 май 2020., като и
остава валиден при задоволителни резултати от контролни проверки.

• През 2017 г. системата за управление на Парти Фууд ДЗЗД получи швейцарска
акредитация от SGS Société Générale de Surveillance SA, съгласно изискванията
на ISO 22000:2005. Този сертификат е валиден от 09 юни 2017 до 08 юли 2020
г., като и остава валиден при задоволителни резултати от контролни
проверки.



СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО 

• Така изградената структура на работа гарантира, че Парти Фууд е в състояние
да ръководи и контролира собствена система за управление безопасността на
храните, както и да удовлетворява изискванията на клиентите си относно
качеството на услугите, които предлага.



НАШИТЕ КЛИЕНТИ 

Мини Марица 
Изток ЕАД 

И още: СБАЛББ "Св. София" ЕАД, , „Комплексен онкологичен център- Пловдив“ ЕООД,
„МБАЛ- Пловдив“ АД, „СБАЛХЗ“ ЕАД, Българска асоциация “Диабет”, Столична община
– Район Младост, „Профилактика рехабилитация и отдих“ ЕАД и др.



ЗА НАС ХРАНАТА Е УВАЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ!

www.partyfood.bg

София, ул. Славянска № 29, ет. 5
тел: +359 2 / 421 91 65; 421 91 66; info@partyfood.bg

http://www.partyfood.bg/
mailto:info@partyfood.bg

