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LEVERANDØR AV  unike 
SERVERINGSKONSEPTER
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Ronny M. Gjøse 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

HVEM/
HVA ER 

BLENDER?

Blender er Norges ledende restaurant-
aktør på travle trafikknutepunkter og 
kjøpesenter.

Selskapet har i dag restauranter i følgende 
kanaler: Lufthavner, togstasjoner, kjøpe-
sentre og bylokasjoner. Blender jobber 

kontinuerlig for å skape attraksjoner og 
lønnsomme serveringssteder. Blender skal 
være tilstede med sine konsepter der folk 
flest ferdes. Det betyr at kjøpesentre og 
lufthavner er definerte vekstområder for 
Blender. 

Vi tilbyr med lidenskap, kompetanse og 
bredde en optimal miks av mat- og drik-
kekonsepter, tilpasset lokale forhold og 
gårdeierens behov og vi kjennetegnes ved 
at vi er innovative, tett på og matglade. Vi 
jobber ut fra følgende motto: «Markedet 
er utgangspunktet, og konseptene er 
konsekvensen». 

Som en betydelig restaurantaktør på 
kjøpesentre og lufthavner vet vi at det 
kreves at vi kontinuerlig skaffer markeds-
innsikt og jobber med å utvikle og skape 
attraktive konsepter på grunnlag av dette. 

Vi er organisert med en tydelig atskillelse 
mellom drift og utvikling, der de operasjo-
nelle forretningsområdene drifter enhetene 
og utvikler drift, menneskene, opplæring, 
manualer og relasjoner, mens utviklings-
avdelingen kjenner markedet og utvikler 
tidsriktige og attraktive produkter og 
konsepter. Vi håndtere og utvikler mange 
ulike konsepter effektivt på samme tid.

Markedet er utgangspunktet,  
og konseptene er konsekvensen.

Blenders motto

Vårt motto er at markedet er utgangspunktet og alle våre konsepter en  
konsekvens. Dette er ikke bare et motto, slik er det. Vi er der folk flest ferdes,  
på travle trafikknutepunkt som jernbane og flyplasser og større kjøpesentre.  
Det betyr at vi må tilby en bred og riktig konseptportefølje, som favner de 
forskjellige behov som våre gjester har. Dette krever mangfold. På våre  
serveringssteder skal du bli inspirert, få gode matopplevelser og oppleve verdi 
for penger og tid! Lærdom fra mange års drift av forskjellige typer serverings-
steder gir oss god ballast og innsikt i alle nye prosjekter. Vi har sterkt fokus på 
å levere gode resultater, det krever at vi kontinuerlig vedlikeholder og utvikler 
våre serveringskonsepter. Dette er krevende, vanskelig, men mest moro – da vi 
har unike og dedikerte medarbeidere som gjør at vi i Blender kan levere som 
ønsket. Vi er opptatt av mat, matglede og mennesker.

Nå vet dere hvem vi er. Vårt mål er å være godt likt 
og foretrukket av våre gjester og sterkt ønsket av 
våre kunder.

I Blender leverer vi med stolthet!



Blender AS  
www.blender.no 

Peppes Pizza AS 
www.peppes.no

Umoe Restaurant Group Coffee AS 
www.starbucks.no

King Food Norge AS og  
King Food AB (Burger King) 
www.burgerking.no

American Bistro Scandinavia AS 
og American Bistro Sweden AB, 
(TGI Fridays). www.fridays.no
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Blender er et datterselskap i Umoe Restaurants, som er Norges ledende 
serveringskjede med en årlig omsetning på 2,6 milliarder kroner og 5000 
ansatte fordelt på over 220 restauranter. 

Umoe AS eier 90% av Umoe Restaurants. 10% eies av management i 
Umoe Restaurans. www.umoerestaurants.com

SELSKAPETS DATTERSELSKAPER ER:

Umoe Restaurants eier også 50 % av 
Togservice Norge AS der de øvrige 50% eies 
av Rail Gourmet Holding AG, et dattersel-
skap i Compass International.

FORVENTET ÅRLIG 
OMSETNING 

4 milliarder

ANSATTE 

9000
RESTAURANTER

330

Umoe AS er et investeringsselskap, eiet 100% av Jens Ulltveit-Moe og hans familie.  
Jens Ulltveit-Moe startet selskapet i 1984, som senere har vokst til å bli et av de største, privat 
eide selskapene i Norge. www.umoe.no

SELSKAPET INVESTERER HOVEDSAKLIG I FØLGENDE HOVEDOMRÅDER:

UMOE FORESTRY 
Lumber and wood products

UMOE SHIPPING AND ENERGY 
Shipping

UMOE MANDAL 
Naval technology

UMOE SCHAT-HARDING 
Marine life saving system

UMOE EIENDOM 
Real estate

UMOE RESTAURANS 
Leading within food service

UMOE BIOENERGY 
Clean renewable energy Je
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STRATEGISK INTENSJON 
Vi skal skape arbeidsglede og glitrende resultater.

VÅRE VERDIER 
Tydelig – modig – lyttende – ærlig og redelig

FORRETNINGSIDÉ 
Vi er der du er. Markedet er utgangspunktet, konseptet en konsekvens.

MISJON 
Vi skaper attraksjoner og lønnsomme serveringssteder.

BPS (Brand Positioning Statement) 
Med lidenskap, kompetanse og bredde tilbyr vi en optimal miks av mat- og 
drikkekonsepter, tilpasset lokale forhold og gårdeierens behov.

KJENNETEGN
Innovativ
• Vi kan alltid presentere et stort utvalg av konsepter, tilpasset enhver 

serveringssituasjon

• Vi fornyer porteføljen med nye konsepter i tråd med kundenes og gjestenes 

preferanser

• Vi leter vi hele tiden etter forbedringer og fornyelse i eksisterende konsepter og 

drift

Tett på
• Vår nærhet til kunder og marked gjenspeiles i en personlig tone og form
• Alle ansatte er tett på sine oppgaver og gjennom dette skaper vi effekti-

vitet for både gjester, kunder og eiere 

Matglade
• Nye Blender har en lidenskap for hyggelig mat- og drikkekultur
• Vårt ønske er å invitere alle til vårt bord 

DEFINISJON PÅ KUNDER OG GJESTER
• Kunden er våre samarbeidspartnere (Steen&Strøm, Sektor, Thon, OSL, 

Avinor, osv)

• Gjesten er alle som besøker stedene våre

UNDER MIN LEDELSE 
Ledelse er å oppnå resultater igjennom andre. Vi leverer 100 % som avtalt 
100 % av gangene.

STRATEGISKE 
TANKER 

BLENDER AS
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Dyp 
innsikt

VI KJENNER VÅRE GJESTER

Blender er et innsiktsdrevet selskap.

Vi i Blender er lidenskapelig opptatt av å levere gode 
matopplevelser til  folk i farta. For å kunne få til det er vi 
helt avhengig av å  kjenne våre gjester godt og vite  mest 
mulig om hva slags opplevelser de ønsker i dag og hvilke 
fremtidige opplevelser de  kommer til å elske. Derfor 
bruker vi mye tid og ressurser på å undersøke og forstå 
markedene som vi opererer i. 

Gjennom kontinuerlige undersøkelser og kundemålinger 
har vi fått mye, og dyp innsikt om dette og har forstått 
at det er viktig å ta hensyn til variasjoner, både geogra-
fiske  og demografiske, når vi etablere nye restauranter. 
Vi forstår også at vi må ta betydelig hensyn til de ulike  
situasjoner den enkelte gjest befinner seg i.

Ved å kjenne de ulike gjesters ønsker og behov setter vi 
sammen  ulike konsepter, samt  gjør nødvendige tilpasnin-
ger, for å levere en optimal miks og optimale opplevelser.
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Hovedlogo (cmyk) Alternative/sekundære utgaver av logo

*

* Søsterselskaper i  
Umoe Restaurants

BAKERY & COFFEE

FAST FOOD

FAST CASUAL

* *
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 CASUAL DINING

BARS & PUBS

CONVENIENCE

*
*
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Smart 
organisert

FOR Å LEVERE ATTRAKTIVE 
MATOPPLEVELSER NÅ OG FREMTIDEN

Våre kunder krever et høyt nivå 
i drift og kontinuerlig utvikling 
parallelt.

Blender er organisert med et tydelig skille 
mellom drift og utvikling, der de  opera-
sjonelle forretningsområdene Shopping 
og Travel&Restaurants drifter enhetene 
og utvikler drift, menneskene, opplæring, 
manualer og relasjoner, mens utviklings-
avdelingen SUM kjenner markedene og 
utvikler tidsriktige og attraktive produkter 
og konsepter. Denne organiseringen gjør 
at vi evner å håndtere mange ulike/unike 
konsepter effektivt på samme tid. 

Drifter i dag mer enn 30  avdelinger  

på travle trafikknutepunkter. 

Hovedsakelig på flyplasser, men 

også på jernbanestasjoner og travle 

bylokasjoner. Avdelingen har en 

unik kompetanse og innsikt på 

operasjonell drift av spisesteder for 

folk i farta. 

TRAVEL&RESTAURANTS SHOPPING SUM

Er vår utviklingsavdeling med 

ansvar for markedsinnsikt, 

markedspåvirkning, samt produkt- 

og konseptutvikling.  Avdelingen 

jobber proaktiv for at Blender 

forblir en ledende  tilbyder av 

markedstilpassede konsepter 

innenfor  markedene Travel og 

Shopping. 

Drifter i dag mer enn 40 avdelinger 

på shoppingsentre. Avdelingen har 

spesialisert seg på drift av ulike 

spisesteder på kjøpesentre, og har 

derfor høy kunnskap om  dette 

markedet og hvordan de skaper 

fornøyde shoppingkunder.
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Skaper 
matglede

I Blender er vi lidenskapelig opptatt av å levere gode 
matopplevelser.

I Blender er vi matglade, hvilket betyr at vi er lidenskapelig 
opptatt av mat og av å levere gode matopplevelser til flest mulig. 
Ingredienser i våre gode matopplevelsene består av:

GOD MAT OG DRIKKE ER VIKTIG 
– HVER GANG

BRUK AV DE BESTE RÅVARENE. 
Vi utfordrer kontinuerlig de beste leverandørene på markedet for å 
finne frem til de beste råvarene innenfor de ulike kategoriene. Våre 
kjøkkensjefer og kokker følger opp og kvalitetssikrer råvarene på 
stedet. 

UNIKE SMAKSSAMMENSETNINGER. 
Våre produktsjefer eksperimenterer hele tiden for å finne de 
optimale sammensetninger på smak og utsende. Vi jobber tett 
sammen med mange av landes fremste kokker for å skape nye 
og innovative retter, samt forbedre våre klassikere. 

LOKALE TILPASNINGER.
Vi vet at det finnes ulike smaks- og matpreferanser  ut fra ulike 
situasjoner og ut fra geografisk  og kulturell bakgrunn og vi 
jobber hele tiden for å forstå dette, og gjøre nødvendige tilpas-
ninger som passer inn lokalt.

MATGLADE KOKKER. 
Vi rekrutter kokker som elsker god mat,  de som er glade i å lage 
god mat, de som anstrenger seg for å gjøre det lille ekstra hver 
gang for å gi våre gjester en god opplevelse.
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Mennesker 
som ser deg

VI BRYR OSS OM DEG

Blender består av mennesker som elsker å 
servere  mennesker

Det er flere enn 1500 mennesker jobber i Blender, i 
mange ulike stillinger, og felles for alle er at de er glade 
i servere andre, enten om det er å servere våre gjester 
direkte eller om det er å «servere» de som serverer våre 
gjester.  Vi jobber kontinuerlig med å finne og rekrut-
tere ekte Blender-mennesker, de med  gode holdninger 
og riktig serviceinnstilling. 

Blender er kjent for å ha gode opplærings- og utviklings 
programmer på alle nivåer. Vi bruker mye ressurser på 
å utvikle våre ansatte, talenter og ledere, både faglig 
og personlig. Dette bidrar til å skape trygge, dyktige og 
stolte medarbeidere som er tilstede og ser våre gjester 
og deres behov.

Se http://umoerestaurants.com/no/Karriere/
Stilling-ledig/
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Blender har en bred portfolio av 
konsepter for folk i farta.

Vi vet at vellykkede bespisningskonsepter 
alltid består av en riktig miks av produk-
ter (mat & drikke), ansatte, design på 
interiør og kommunikasjon, samt sanse-
inntrykk (lyd, lys, luft, etc) og dette levert 
til den riktige prisen. Hvilken miks som 
er riktig varierer. Ulike markeder krever 
ulike konsepter. Ulike gjester krever ulike 
konsepter. Derfor er vi i Blender svært 

opptatt av å kartlegge markedet, vi ønsker 
å etablere oss i, for så å sette sammen en 
optimal miks av konsepter. Der hvor vi har 
muligheten til å etablere flere konsepter, 
vil vi alltid sette sammen en miks som gir 
en størst mulig bredde av ulike konsepter. 
Vi har store valgmuligheter i vår portfolio 
av veletablerte og godt testede konsepter 
(se side 6 og7),  som er spesielt utviklet 
for travle trafikknutepunkter og kjøpesen-
tre. Portfolioen dekker de mest relevante 
kategorier, både i dybde og bredde.

Vi har selvsagt også kunnskap og kapasi-
tet til å utvikle nye konsepter der det skulle 
være behov for det.

Attraktive 
konsepter

MARKEDET ER UTGANGSPUNKTET, KONSEPTENE ER KONSEKVENSEN
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