
ICA Catering

https://wasabiweb.se/


WW Workshop - 10.000 kr
ICA Catering - E-handel i Shopify - 0 kr

Optioner:
SEO-analys - 20.000 kr
Innehållshantering - 15 min/sida - 250 kr  (referens på antal sidor: 190 st på granbycatering.se) 
Timarvode för tilläggsfunktioner - 995 kr / h - Offereras vid behov

  

Offert - Alt. 1 

WW Catering (36 mån)

4.495 kr / mån

Inkluderar:

- WW Catering Licens
- E-handel i Shopify produktion
- WW Kundzon, inlogg med Mobilt BankID.
- SEO-siffror, Google analytics statistik m.m

Referensprodukt - Ica Kvantum Gränby 

Option:
Serviceavtal - 2h / mån (1.699 kr/mån)

https://granbycatering.se/
https://wasabiweb.se/webbyrans-kunder/ica-kvantum/
https://wasabiweb.se/


WW Workshop - 10.000 kr 
ICA Catering - E-handel i Shopify - 60.000 kr

Optioner:
SEO-analys - 20.000 kr
Innehållshantering - 15 min/sida - 250 kr  (referens på antal sidor: 190 st på granbycatering.se) 
Timarvode för tilläggsfunktioner - 995 kr / h - Offereras vid behov

  

Offert - Alt. 2

WW Catering (36 mån)

2.695 kr / mån 

Inkluderar:

- WW Catering Licens
- WW Kundzon, inlogg med Mobilt BankID.
- SEO-siffror, Google analytics statistik m.m

Referensprodukt - Ica Kvantum Gränby 

Option:
Serviceavtal - 2h / mån (1.699 kr/mån)

https://granbycatering.se/
https://wasabiweb.se/webbyrans-kunder/ica-kvantum/
https://wasabiweb.se/


“Vi är otroligt glada över att vi nu kan erbjuda 

hela vårt catering-sortiment online. 

Tillsammans med Wasabi Web har vi skapat 

en enkel och smidig e-handel för catering som 

gör att vi kan leverera god och genuin mat 

från 2 personer och uppåt i hela Uppsala.

Emil Carlson
ICA Kvantum Gränby



“Systemet har underlättat för 

vår personal något enormt, 

och kunderna har lättare att 

komma åt vår catering 

än någonsin.

John Honkamäki, Försäljningschef

ICA Kvantum Gränby

Se filmen -> 

http://www.youtube.com/watch?v=5FEZ53IjUMs


Orderhantering
Funktioner:
✔ Få en enkel överblick över ordrar

✔ Sortera efter datum/vendor

✔ Få markering via “kritiska produkter” tex produkter 
med långa inköps-leveranstider.

✔ Markering av redan utskrivna ordrar

✔ Statistik efter vald sortering



Köksplanering
Funktioner:

✔ Inköp och planeringsunderlag

✔ Sortera efter datum/vendor/avdelning

✔ Visa ordernummer på utskrifter

✔ Välj vilka råvaror som ska presenteras på enskilda 
utskrifter för smidig hantering i köket

✔ Se mängd från tidigare datumperiod för att kunna 
planera framtida perioder.



Rapporter
Funktioner:

✔ Byggt med ICA kassor & systemet i åtanke

✔ Sortera efter leveransdatum/betaldatum

✔ Sortera efter betalsätt (Swish, Kort)

✔ Produkt eller Ordering-gruppering beroende på hur det 
ska knappas in i ICA systemen

✔ Genererar PDF för att skickas vidare till ansvarig 
alternativt skrivas ut direkt



Varför jobba med 
Wasabi Web?
Fördelar:

✔ Ta del av färdiga funktioner som redan byggts åt en 
Sveriges största ICA Kvantum-butiker.

✔ Få en e-handelslösning för er Catering, byggd av ICA 
handlare, för ICA handlare.

✔ Slipp bygga om hjulet själv, ta rygg på vad andra 
butiker gjort.

✔ Erbjud era kunder mer alternativ för er catering.

✔ Betalsätt: Faktura för Företag, Betala i Butik, Kort, 
Swish, Framtiden även Klarna

Case: Granbycatering.se

https://granbycatering.se/

