
Snart släpper Coop den smarta matkassen
Coop och Gastrofy har inlett ett samarbete för att ta fram en smart matkasse baserad på en intelligent inköpslista, som
minimerar svinn. Med start efter sommaren kommer kunderna kunna skapa en egen matkasse utifrån Coops receptdatabas med
över 6000 recept som alla är provlagade i Coops provkök.

Samarbetet mellan Coop och Gastrofy innebär att alla ingredienser i receptdatabasen kopplas till Coops näthandel. Hittar kunden ett recept
som hen vill laga är det bara att klicka på köpknappen och ingredienserna läggs till i den digitala varukorgen. Inköpslistan är dessutom
intelligent, så recept som har överlappande ingredienser kommer bara att hamna en gång i varukorgen och svinnet minimeras.

– Tillsammans med Gastrofy kombinerar vi det bästa från dagens onlinehandel. En färdig matkasse, men där kunden själv handplockar maten
utifrån sina favoritrecept. Gastrofys smarta teknik gör dessutom att svinnet minskas och att det är enkelt att välja att handla ekologiskt eller till
lägsta pris, säger Fredrik Johanson, affärsområdesdirektör Nonfood och ansvarig för Coops e-handel.

Coop och Gastrofy inledde sitt första samarbete redan 2013. Det har inneburit att Gastrofy medlemmar har valt sina recept på Gastrofys sajt
och sedan fått maten utkörd från Coops e-handel. Med det nya samarbetet kommer Coop och Gastrofy att tillsammans utveckla kopplingen
mellan Coops näthandel och ingredienserna i Coops recept. Dessutom kommer lösningen göra det möjligt för andra matsajter att koppla sina
recept mot Coops näthandel och få en köpknapp direkt på sin sajt. Den långsiktiga ambitionen med samarbetet är att göra alla svenska recept
online köpbara via Coops e-handel med en knapptryckning.

– Samarbetet med Coop har varit framgångsrikt och det känns otroligt spännande att nu få utveckla framtidens mathandel tillsammans.
Kombinationen av vår smarta teknik och Coops kunnande inom mat och handel kommer att ta upplevelsen av e-mathandeln till en helt ny nivå,
säger Robin Rendahl, vd på Gastrofy.

Coops e-handel startades redan 2008 och idag går det att beställa Coops matkasse och hämta den i alla butiker. Möjligheten att plocka ihop
sin egen mat och få den hemkörd finns idag tillgänglig i de största städerna och når halva Sveriges befolkning.

För mer information om Coops e-handel, besök vår butik:
Coop.se/Handla-online/

För mer information om samarbetet kontakta:
Tobias Rydergren, pressansvarig Coop
Telefon: 010-743 43 83
E-post: tobias.rydergren@coop.se

Robin Rendahl, vd Gastrofy
Telefon: 0739-403 062
E-post: robin@gastrofy.se


