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EAT, DRINK & LOVE
It is said, that on the third day, God created food and drink.

Regardless of religious belief, we all gather around these basic needs.
In a world full of big international companies and aggressive marketing,

we all need a little love.

VILKA ÄR VI?
Vi är en samling eldsjälar som insett att krogbranschen är en märkligt eftersatt 
marknad 2023 och detta vill vi ändra på. Vårt kollektiv* består bland annat av:

UNDER 2023
blir vi ett TikTok för

restaurang, hotell och café

THAT’S A
PROMISE!

DANIEL TINGSTRÖM; Entreprenör, designer och initiativtagare.

PIRTA TINGSTRÖM; jurist, shop-a-holic samt champagne och ostron-konnosör.

* Samt en drös advokater, ekonomer & samarbetspartners utan vilka vi skulle stå oss rätt slätt... DANIEL TINGSTRÖM
Initiativtagare



VAD ÄR LOVEBOMB?
Vi erbjuder ett oberoende konsumentinriktat affärssystem samt en plattform 
där bransch och gäst möts på ett modernt och affärsdrivande sätt.

Ett abonnemang hos Lovebomb ger dig följande:
- Anonym direktfeedback från dina gäster på din verksamhet
- Få enskilda rätter etc betygsatta för mer relevant sökbarhet
- Låta dina gäster dela med sig av bilder på meny, lokal etc 
- Skicka ut erbjudanden och information till gäster
- Vår hjälp att skapa kampanjer mot potentiella gäster

Utöver detta kommer vi under året att utveckla fler funktioner utifrån vad vi 
märker att du som krögare behöver för att tjäna mer pengar och skapa en 
bättre upplevelse för dina gäster.

I denna presentation hittar du ett instick med vårt introduktionserbjudande 
som gäller under 2023, varefter vi kommer uppdatera vårt erbjudande för att 
fortsatt realisera vårt åtagande.

LOVEBOMB – EN APP OCH EN SAJT
Vem som helst kan ladda ner vår app och direkt börja ta del av erbjudanden, 
betygsätta dina rätter och din lokal, läget etc samt lämna direkt feedback till 
dig som ägare. Appen är gratis och utan externa annonser för en fokuserad 
upplevelse.

Alla restauranger i Sverige är sökbara i Lovebomb redan från start.
Det är dock bara om du skaffar ett abonnemang som du får tillgång till
affärssystemet och dess fördelar enligt spalten till vänster.

LOVEBOMB – FÖR DIG SOM KUND
För att läsa gästers feedback eller skicka ut erbjudanden loggar du in på 
hemsidan närhelst du har tid och det passar dig. Vi kan även skicka ut 
notiser när du fått feedback.

Ett konto hos oss gäller under ett helt år och du kommer enkelt kunna välja 
vilken av våra funktioner du vill använda vid varje givet tillfälle.

Här har du även direktkontakt med oss på redaktionen för att bolla idéer runt 
framtida kampanjer etc.



VILKA ÄR VI FÖR? VAD VILL VI?
Vi är till för dig som krögare. Stor som liten. Fullt belagd eller utsatt för 
konkurrens. Litar du på det kan vi sätta punkt här. Redan på sidan 3.

Vårt mål har varit att sätta ihop en affärslösning där alla kan hitta sitt sätt 
att agera utifrån sina egna idéer och förutsättningar. Och vi tycker vi lyckats.

EXEMPEL:

Vi vill få krogar och kroggäster att mötas oftare och bättre!

Vi uppmanar dina gäster att ge din verksamhet konstruktiv kritik UTAN den publika 
smutskastning som lätt blir resultatet av ett öppet kommentarsfält på en hemsida.

Låt dina gäster LOVEBOMBA det du är bra på. Så ser vi till att fler hittar till dig.

KROG #1
Ett mindre ställe som

kan behöva fler take-aways

LOVEBOMB GER
FLER GÄSTER!

KROG #2
Ett vanligt hak kan få

stammisar att göra ytterligare
ett besök i veckan

LOVEBOMB HJÄLPER DIG
HÅLLA STAMMISAR NÖJDA!

KROG #3
Större lokal med möjlighet

att dra in mycket folk

BOKA UNDERHÅLLNING
VIA OSS!

KROG #4
Hippt. Alltid fullsatt.

En mätt krog helt enkelt.

LOVEBOMB HÅLLER ER PÅ
TÅRNA VIA ERA GÄSTER

SMAKADE
MATEN BRA?

JÄTTEGOTT!

IDAG VAR 

KÖTTBULLARNA

DÅLIGT STEKTA



NÅ KUNDER VARSOMHELST!
Idag har ung som gammal en smartphone. Det handlar om att vara en app 
som kan vara top-of-mind vid rätt tillfälle. Här kommer du som ägare in. Ju 
mer du kan promota Lovebomb, desto mer feedback kommer du få.

Vad vill man då använda Loveboms app till? (Djupt andetag)

Gilla kvarterskrogen. Se menyer. Ta kort på favorit-rätter. Tipsa kompisar om 
bästa lunchen. Skicka en skål från AW:n. Hitta skönaste caféet för 
pappalediga. Få erbjudanden direkt i mobilen. Bjud polaren på en perfekt 
bar-runda. Bjud kärleken på stans bästa Creme Brulée. Topplista över stans 
bästa latte. Hitta nya ställen att äta på. Visa ditt sociala nätverk vilka krogar 
du gillar. Hitta bästa semlan i stan. 

Behöver vi lägga till etc!? :)

Du och dina gäster skapar betygskategorier och erbjudanden fritt på vår 
plattform. Det kan sammanfattas så. Enkelt är bäst!

Allt ovanstående syftar till att ge dig feedback och LOVEBOMBS från dina 
gäster så du får ännu fler gäster. 

LOVEBOMB
APPEN



VÅRA FRAMTIDSPLANER MED LOVEBOMB
Vi har bara börjat med LOVEBOMB. Alltså på riktigt. Användare kommer 
kunna skapa egna tävlingar (Söders bästa ölhak?). Man kommer kunna ge 
tips och underlag över vad man saknar i sitt närområde (salladsbar, 
champagne-bar etc). Man kommer även kunna skicka presentkort och dela 
rabatter med varandra. Bordsbeställning direkt från appen,
stämpelkort i mobilen etc.

Hemsidan kommer få mer fokus.
Vi utökar sponsringen och kommer
starta en egen krogtidning.

Vi kan knappt vänta själva!

Häng med från start och ha ett
försprång mot dina konkurrenter.

2022

2023
2024
2025

VI HAR
BARA BÖRJAT

:-)

APP
TIDNING

SAJT

LOVE
BOMB

™ LOVEBOMB



EVENT FRÅN
LOVEBOMB!

SNYGGA
GIVE-AWAYS

HJÄLP OSS
HJÄLPA DIG

VI KOMMER
SYNAS 2023

EN EGEN
TIDNING



VI ÄR REDAN MED!
Lovebomb är till för alla. Liten som stor. På detta uppslag har ett utvalt antal 
aktörer valt att ge sin syn på varför de skaffat abonnemang hos Lovebomb.

Marie Laveau
De som känner oss och vår verksamhet 
vet att vi alltid söker nya plattformar. 
Lovebombs erbjudande känns bäst
i branschen just nu.

Urban Deli
För oss är gästens ärliga intryck av sitt 
besök hela anledningen till att vi 
fortfarande brinner för det här yrket.
Lovebomb ger oss den feedbacken.

Vassa Eggen
Att kunna informera våra gäster om 
erbjudanden direkt till deras mobiler gör 
att vi kan hålla oss top-of-mind när 
beslut tas om nästa utekväll.

Brasserie Godot
5 000 kr för ett helt år är en galet bra 
deal. Vi betalar det mångdubbla för bland 
annat vår bordsbokning i dagsläget.



Scandic Grand Central
Vi säger alltid, och kategoriskt, nej till olika marknadsinsatser folk vill vi är 
med på. Men ingen regel utan undantag. Lovebombs plattform och ärliga 
helhetserbjudande var helt enkelt för bra att tacka nej till. Via Lovebomb 
kan vi fortsätta leverera nöjda besökare ut i Stockholmsnatten.

Och många många fler varje vecka...
Lovebomb hjälper krogar få ut sitt erbjudande på ett handfast och naturligt sätt. 
Betalande krogar får en plats i Lovebombs eko-system och en möjlighet att aktivt 
påverka sin affär. Och kanske framförallt kunna bidra till ett mer lyckat besök för alla 
restaurang-, café och hotellgäster. Nuvarande som framtida. Gå med du också!

* Enligt undersökning gjord på trettio stycken slumpmässigt utvalda krogar, hotell och barer.

18 987 KROGAR

90% uppger intresse att

anmäla sig till Lovebomb*

ÄR DU EN AV

DE HUNGRIGA?



VÅRT LÖFTE
Vi är till för dig som krögare. 

För att göra det jobbet bäst måste vi, som funktion och verktyg, älskas av 
dina nuvarande och kommande gäster. Dessa delar har vi koll på.

Vi kommer marknadsföras för att leverera på ovanstående.
Vi kommer synas på Facebook och vi kommer aktivt figurera i branschpress.

Men – DU – behöver hjälpa till. Det vinner vi på allihop.

Med ett deltagande i Lovebomb får du ett start-kit som hjälper till att sprida 
app och sajt till dina gäster. Använd det! Det är det enskilt bästa sättet att 
engagera dina gäster i närområdet.

Vår egen kommande krogtidning är ett utmärkt sätt för dig att ge mervärde 
till dina gäster samtidigt som det hjälper oss att marknadsföra Lovebomb. 
Kom gärna med förslag på innehåll och reportage. Varför inte ett om dig och 
din verksamhet?

Som vi sa; vi är till för dig som krögare. Tror du oss nu? :)

Vårt start-kit består bland annat av;
Krogtidningen LOVEBOMB
Egen administration under Lovebomb.se
Sökbar verksamhet via smartphone
Underlägg till glas
Doorsticker
Facebook-banner till er sida

Pennor för kvittosignering
Servetter
Sugrör/drinkpinne
T-shirt
Flyer/bordspratare
Badges

KROGTIDNING
Ny LOVEBOMB varje månad

som mervärde till dina gäster

BRANSCH MÖTER GÄST
GÄST MÖTER BRANSCH!



*TÄVLING
Rösta på din favorit
- Alla gäster har EN kärleksbomb att släppa varje vecka
- Denna bomb innebär en röst på en restaurang, ett hotell eller ett café
- Flest relativa röster (handikappsystem) varje månad deltar i Finalrace

Finalrace
- Topp fem varje månad får besök av en jury
- Dessa äter och dricker gratis mot att de recenserar alla fem restauranger samt utser vinnare
- Recension publiceras i Nöjesguiden/Metro

Årets bästa restaurang
- Folket får välja mellan våra 12 finalister i tävlingen om årets restaurang
- Helsida med bidrag (SMS-rösta eller rösta via appen)
- Prisbord om 100.000kr (kräver helårsabonnemang hos Lovebomb.se)

TACK
För din tid till detta.

Nu är momsen sänkt...

INVESTERA I LOVEBOMB,
BLI EN KRAFT ATT

RÄKNA MED!



VÅRT ERBJUDANDE

5 000 KR
Har du gillat föregående sidor kommer du gilla vårt erbjudande till dig ännu mer!

- Dold feedback från dina gäster. Välj själv vad/om du vill publicera.
- Låt dina gäster dela sin upplevelse med andra.
- Positionera dig med den rätt du gör bäst.
- Nå gäster med erbjudanden.
- Ta hjälp av vårt event-team och vårt aktivitetsbatteri.
- Engagera dig i tekniken när du vill och har tid. Bort med IT-stress!

FÖR ETT ÅRS FULLT DELTAGANDE
DU INVESTERAR

OCH MYCKET MER
UNDER HELA 2012.

GRATIS!


