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Hur tänker vi?
Affärsidé

Kulinariskt restaurangkoncept med värmländska influenser  

Affärsidén utgör ett restaurangkoncept som baseras på landsbygd, natur 

och kultur. Dess råvaror ska vara lokalt producerade och menyn ska utgå 

ifrån de fyra årstiderna. Restaurangens servering har rötter i svensk 

matkultur och traditioner med värmländska influenser. 



- Erbjuder kvalité i bemötande 
såväl som råvaror

- Erbjuder något för de som inte 
vill trängas med barnfamiljer i 
Branäs

- Lockar människor långväga för 
att få en unik matupplevelse

- Fyller en lucka på marknaden i 
form av bristande utbud av 
kulinariska restauranger i Torsby 
kommun

- Anpassat till kundgruppen oavsett 
årstid 

- Stora strömmar av människor 
under vinterhalvåret

- Semestrande besökare är ofta mer 
benägna att spendera mer pengar

- Ligger långt från tätort och såldes 
de stora massorna

- Transporter överlag

- Svagt kundunderlag i närområdet

- Bristande 
övernattningsmöjligheter

- Restaurangerna som redan är 
etablerade uppe vid Branäs 
skidanläggning

- Kompetensförsörjning

- Att inte nå ut med marknadsföring 
och på så sätt gå miste om potentiella 
kunder
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Vilken 
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Är det 
realistiskt?

Kompetensförsörjning
Ekonomisk aspekt

Lokalisering

Hur förmedlar 
vi vårt 

budskap?
Word-of-Mouth
Sociala medier

Storytelling
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Ökat 
besöksantal

Identifiering av
behov och
potential av

matturism finns
Bidrar till en lokal 

utveckling för 
näringar i Torsby 

kommun
Samarbete med lokala aktörer

Spill-Over effekter

Så varför ska vår affärsidé etableras i Torsby kommun?
Slutsats

Restaurang som 
koncept för ett 

växande näringsliv i 
Torsby Kommun

Torsby kommun blir 
konkurrenskraftig 

Gentemot närliggande städer 
att locka turister



Affärsplan för ett 
restaurangkoncept på 

landsbygden
Tack för möjligheten!

Tid för frågor…


