FLEXIBILISERING GAAT VERDER!

LEO’S MODULAIRE CATERING

TIJDEN VERANDEREN
LEO VERANDERT MEE!

Als je denkt aan bedrijfscatering denk je al snel aan een mooi
ingericht bedrijfsrestaurant met een uitgebreid buffet waar je
kan kiezen uit een breed assortiment. Je maakt je keuze en met
je dienblad vol lekkers loop je naar de kassa, rekent af bij de
cateringmedewerker en samen met je collega’s zoek je een tafeltje uit
en ga je genieten van je welverdiende pauze.
Zo is het altijd geweest, maar de maatschappij vraagt steeds meer
om een veel flexibelere invulling van het begrip ‘bedrijfscatering’. We
nemen niet altijd meer op vaste tijden pauze. We werken meer thuis
of buiten de gebruikelijke kantooruren om. Ook is er sinds de corona
uitbraak een grotere onzekerheid ontstaan binnen veel organisaties
en bedrijven over toekomstige ontwikkelingen.
EEN FLEXIBELE INVULLING VAN HET BEGRIP
‘BEDRIJFSCATERING’?
Als we dát stellen brengen we al een beperking in. Want meer en
meer worden door bedrijven en organisatie’s flexibele oplossingen
gezocht die veel verder gaan dan bedrijfscatering alleen.
MODULAIRE CATERING
Om beter op deze nieuwe dynamiek in te kunnen spelen en
combinaties mogelijk te kunnen maken tussen catering, hospitatlity
en overige facilitaire dienstverlening heeft Leo een aantal
cateringmodules ontwikkeld met een breed scala aan oplossingen
en aanvullende services. Je ziet ze op het schema op de volgende
bladzijde
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DE DRIE LEO MODULES
FLEXIBELE CATERING OPLOSSINGEN
MODULES

LEO PREMIUM

OPLOSSINGEN

BEMAND

BUFFET

Maximaal Serviceniveau
•
•
•
•
•
•
•

Verbinden en ontmoeten
Maximale Sfeerbeleving
Maximale versbeleving
Maximale persoonlijke aandacht
Maximaal gericht op duurzaamheid
Maximale ontzorging
Ruime keus en veel variatie

LEO PRO
Evenwichtige balans tussen service en voordeel
•
•
•
•
•

Maximale persoonlijk aandacht
Maximale ontzorging
Maximale efficiëntie in personele inzet
Ruime keus
Geen keukenfaciliteiten benodigd

LEO GO

PRODUCTIE
IN HUIS

BEMAND
PRODUCTIE VIA
LEO’S PRODUCTIE
KEUKEN

ONBEMAND

Voordeligste oplossing
•
•
•
•

Flexibel contract
Geen keukenfaciliteiten benodigd
24/7 beschikbaar
Snel opschaalbaar indien gewenst

PRODUCTIE VIA
LEO’S PRODUCTIE
KEUKEN

AANVULLENDE SERVICES

SERVICE:
CODE GROEN

SERVICE:
GEZONDHEID
MONITOR

SERVICE:
KOFFIE
OP HET WERK!

SERVICE:
LEOONLINE.NL

SERVICE:
WATER
OP HET WERK!

SERVICE:
GEZONDE
SNOEPBOX

SERVICE:
FRUIT OP HET
WERK!

SERVICE:
BANQUETING
SERVICE

SERVICE:
MAATWERK
PAKKET

SERVICE:
DIGITALE
RECEPTIE

SERVICE:

SERVICE:

GRAB & GO

BUFFET
GRAB &CO
MARKET
GRAB &CO
TO GO

GRAB &CO
MARKET
GRAB &CO
TO GO

Deze aanvullende services kunnen aan
of uit gezet worden. Alleen de services
‘Code Groen’ en ‘Gezondheidmonitor’
staan standaard altijd aan. (
).
De overige services kunnen naar
behoefte en al naar gelang de oplossing
in kwestie aan of uit gezet worden.
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COVID PROOF!
Wij hebben met deze modulaire opbouw uiterste zorg besteed aan
het Covidproof maken van al onze aangeboden services. Welke
module je bij Leo ook kiest: je kan er verzekerd van zijn dat de
hygiëne aan de strengste voorwaarden voldoet en dat de risico’s tot
het absolute minimum beperkt zijn
HOE FLEXIBEL WIL JE HET HEBBEN?
Met onze modulaire catering oplossingen kunnen we exact die
oplossing bieden die op dat moment het beste past bij jouw bedrijf.
En onze modulaire oplossingen kunnen worden op- of afgeschaald.
In deze onzekere tijden wel zo flexibel en servicegericht.
ONZE MODULES
Globaal is de onderverdeling in bemand en onbemande catering; wel
of geen Leo teamleden op jouw locatie. In het geval van onbemande
catering wordt het assortiment vers aangeleverd vanuit onze ambachtelijke
productiekeuken, met de focus op lekkere en gezonde gerechten.
In elke bemande vorm kan er ook voor gekozen worden onze Leo
teamleden voor overige facilitaire taken in te zetten. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het verzorgen van receptiewerkzaamheden, licht
schoonmaakwerk, een baristaservice of ontvangen van gasten.
De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. Jij bepaalt hoever we daarin
gaan.
Meer informatie over Leo’s aanvullende services tref je hier aan:
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