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Appen Noah ska få
mathantverkarnas
produkter till
konsumenterna
NOAH ÄR ETT NYTT SÄTT ATT BESTÄLLA HEM LOKAL MAT. NORRBOTTNINGARNA
BLIR FÖRST I LANDET MED ATT TESTA DENNA MARKNADSPLATS DÄR KONSUMENTER
KAN KÖPA SIN MAT DIREKT AV PRODUCENTEN, MED HJÄLP AV EN MOBILAPP.
PRODUCENTEN FÅR BEHÅLLA EN STÖRRE DEL AV VÄRDET PÅ SINA PRODUKTER
SAMTIDIGT SOM DE NÅR EN STÖRRE MARKNAD OCH FÅR ETT HELT AUTOMATISERAT
FLÖDE MED PRODUKTUTBUD ONLINE, BETALNING OCH BOKFÖRING.

F

lera mathantverksföretag
i Norrbotten har redan
hakat på idén som föddes av
Linda och Anders Viljeros
från Luleå.
– För ett år sedan sökte jag
och Anders lokala råvaror till vår
restaurang Villgot, men det var en
större utmaning än förväntat. För
oss som ursprungligen kommer
från industribranschen kändes det
obegripligt att det var så svårt att hitta
lokala matproducenter och tillgängliga
råvaror. Vi kände att vi hade rätt
verktyg och erfarenheter för att hitta
en lösning, så vi bestämde oss för att
satsa på det, berättar Linda Viljeros.
De slog sig ihop med Thomas

Andersson, grundare av Happybooking och Meramedia, som med sin
kompentens inom systemutveckling
och projekthantering blev ett perfekt
komplement i det nystartade bolaget.
Samarbetat har mynnat ut i
en ny marknadsplats, som fått
namnet Noah. Genom en mobilapp
kommer konsumenter enkelt att
kunna hitta och handla färska och
lokalproducerade råvaror, samt
producenter att kunna utöka sin
lokala marknad och behålla en större
andel av intäkterna. På så sätt hoppas
Noah att efterfrågan på lokal mat
ska öka och att Sverige ska bli mer
självförsörjande.
Sedan i våras har de arbetat med

att knyta till sig matproducenter, lösa
logistiken och utveckla appen.
– Nu har vi gjort testköp i appen
och levererat varor i centrala Luleå
och Boden, med hjälp av Svensk
hemleverans, som bland annat
levererar dagstidningar säger Linda.
Produkterna hämtas hos
producenten och levereras hem till
kunden eller till en arbetsplats och
det gäller även kylda eller frysta
produkter. Inom kort kommer appen
att finnas att ladda ner via App Store
och det går redan idag att besöka
webbplatsen och anmäla intresse.
Starten sker i Norrbotten, men planen
är sedan att sprida appen Noah över
landet. //
NOAH-FOOD.COM
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