
Danmarks bedste restaurantprogram
 100.000 + medlemmer



INDHOLD

03 Hvem er Spis i Byen?

04 Hvorfor vælge Spis i Byen?

05 Vores restaurantportefølje

06 Kampagner på Spis i Byen

07 Vil du vide mere?



GASTRONOMISKE OPLEVELSER

Et kulinarisk udvalg fra +100 af Danmarks bedste restauranter - 
altid til en attraktiv pris. Fra det ypperste  

kokkehåndværk på Michelin-stjernede restauranter til klassiske 
køkkener med fokus på den enkelte råvare



Hvem er Spis i Byen?

Spis i Byen er beliggende i hjertet af København.
Vores madunivers rummer smagsoplevelser fra 
alle
typer køkkener samt gourmetophold og vinoplev-
elser. Hos Spis i Byen bestræber vi os altid på at 
give
vores kunder en udsøgt smagsoplevelse, hvorfor
vi vægter kvalitet højt.

Dit digitale mad- og vinunivers
Spis i Byen er dit digitale mad- og vinunivers. Her 
får man et kulinarisk udvalg fra +100 af Danmarks 
bedste restauranter, vin- og spiritusleverandører. 
Og altid til en attraktiv pris.

Forkærlighed til maden
Spis i Byens madunivers rummer alt fra det
ypperste kokkehåndværk på Michelin-stjernede
restauranter til det klassiske køkken. Dog har alle
vores restauranter én ting til fælles: Kærlighed til
den gode madoplevelse. Dette indebærer et stort
gastronomisk engagement, som både rummer 
gæsten, de fysiske rammer og et stort fokus på
den enkelte råvare.



Hvorfor vælge Spis i Byen?

Vores koncept beror på kærlighed til mad og vin, 
udsøgt kvalitet og den gode madoplevelse. Vi 
bestræber os altid på at tilbyde vores  
medlemmer gastronomiske oplevelser  
til særpriser.

Spis i Byen formidler eksklusive marketingkam-
pagner, der sætter større fokus på den gastrono-
miske oplevelse, som vores restauranter leverer 
til deres gæster. Med en database på +100.000 
medlemmer samt andre mulige  
salgskanaler og platforme, så er vi i stand til at 
promovere vores restauranter og vinleverandører 
til kvalitetsbevidste og købestærke forbrugere, 
der typisk er mellem 30-65 år og på udkig efter 
en særlig gastronomisk oplevelse. At komme med 
ombord er dermed ikke bare en mulighed for 
at øge jeres omsætning her og nu, men også en 
markedsføringsplatform for jer - og dermed en 
mulighed for at tiltrække flere, nye kunder.



Spis i Aften
Spis i Byen har en lillesøster, som er Spis i Aften. 

Med Spis i Aften kan vores kunder booke bord til 

sammeaften og spare 1/3 af prisen. Dog er 

bordreservationenbegrænset til denne ene aften.



Vores restaurantportefølje

Spis i Byen har kørt kampagner for mange velsete 
restauranter, vinleverandører og hoteller. Vi 
bestræber os på at have et sundt og langvarigt 
forhold til vores samarbejdspartnere, hvorfor  
loyalitetsskabelse er enormt vigtig for os. Det 
gode samarbejde gør også, at vi gerne går den 
ekstra mil for at nå i mål med en kampagneaftale.

Her er en oversigt over nogle af  
vores samarbejdspartnere:



I SAMARBEJDE MED

Udover en database på ca. 100.000 medlemmer 
har vi andre salgskanaler og platforme, der kan 
promovere vores samarbejdspartnere endnu 
mere til kvalitetsbevidste og købestærke for-
brugere på udgik efter en særlig gastronomisk 
oplevelse.

Ud over spis i Byen, vil I samtidigt komme op 
på www.whatelse.dk, og www.R·ward.dk der 
hertil også er i et samarbejde med Club Matas , 
hvorfor vi her har en meget købestærk kunde-
kreds. På Whatelse har vi en kundekreds på ca. 
350.000 i Danmark. R·ward er en fordelsklub 
med unikke varer og kampagner, hvor kunden  
optjener  Club matas Point for hver gang der 
handles. Club Matas-medlemmer udgør en af 
Danmarks mest attraktive kundegrupper. 

Whatelse og R·ward er dermed to unikke mer-
salgs-platforme udover Spis i Byen, der ikke vil 
kræve yderligere ressourcer af jer, da kampag-
nen vil være online på alle platforme samtidigt.



Vi har et tæt samarbejde med Børsen, når det drejer 

sig om markedsføring, både til print og web.

I SAMARBEJDE MED



Indhold på Spis i Byen
Kampagnerne på Spis i Byen rummer alt fra 
madoplevelser, vin/spiritus, ophold og rejser. 
Vores kerneområde er gastronomiske 
madoplevelser i Københavnsområdet.
Kampagnerne kører to uger på www.spisibyen.dk 
og på andre udvalgte platforme.

Kampagneprocessen
Ønsker I at køre en kampagne på Spis i Byen, så 
er der en række detaljer, som der skal tages 
stilling til:

 - Beskrivelse af menuen/menuerne
 -Normalprisen vs. kampagneprisen 
 - Betingelser:
 o Er prisen per person eller for flere? 
    (fx en delemenu)
 o Er prisen inkl./ekskl. vin, vand og kaffe?
 o Hvornår kan man booke bord? 
    (hvilke dage og tidspunkter)
 o Hvordan kan man booke bord? 
    (e-mail, hjemmeside eller per telefon)

Derudover skal vi bruge:
 - Billedmateriale i høj kvalitet (high res.)
 - Kampagnetekst; herunder beskrivelser af   
      menu, restaurant, omtale, priser mv.
      Kampagnekoordinatorerne hos Spis i Byen vil    
      altid sende jer et preview af kampagnen til 
      godkendelse. Når kampagnen er godkendt, så    
      er den klar til at gå online på den aftalte dato.

Spis i Byen er kun på udkig efter kvalitetsbevidste 
restauranter og vin- og spiritusleverandører, hvor 
vi tror på et godt salg. Vi tager derfor også kun et 
cut af kampagneprisen for at opsætte kampagnen 
og markedsføre den til vores mange potentielle 
gæster og kunder. 

Kampagner på Spis i Byen



Afregning 
Vores afregning med restauranter er altid delt op 
i to rater, som fordeles 50/50. Vores bogholderi 
betaler første rate fem uger efter endt kampagne-
periode, og anden rate betales umiddelbart efter 
endt brugsperiode. Afregningen til vin- og spiritu-
sleverandører sker fem uger efter endt kampag-
neperiode. 

Hvis I har spørgsmål til betaling, afregning, faktura 
el. lign, så kan I henvende jer til vores bogholderi 
på: bogholderi@spisibyen.dk



Vil du vide mere?

Er du klar til at få igangsat en kampagne og 
dermed øge jeres salg? Kontakt da vores 
salgsafdeling:

Spis i Byen– Kontaktinformaiton 
Mail: kundeservice@spisibyen.dk 
Tlf.nr.: +45 70 25 60 25

Se vores nuværende program og læs mere  
på: www.spisibyen.dk



Vester Voldgade 83, 2. DK-1552 København V, CVR nr.: 37574015
Se vores nuværende program og læs mere på: www.spisibyen.dk


