
På jagt efter 'kloge penge': Buddha
bliver kæde og er på vej i
landsdækkende delikatesser
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Buddha Bowl Project er kommet godt fra land, trods de åbnede midt i coronatiden.
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Lars Berggreen er klar til at rulle sit Buddha Bowl-koncept ud i flere byer. Men han
har lovet sig selv, at det skal ske i samarbejde med investorer og franchisetagere.
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Vejle: Nedlukningen af restaurationsbranchen har givet indehaveren af The Buddha Bowl

Project, Lars Berggreen, ekstra tid til at udvikle forretningskonceptet.

Den 46-årige restauratør og iværksætter er nu i gang med sin "Buddha-bibel" version 3.0, for

det er vejlenserens plan at brede konceptet med de sunde måltider ud til flere byer rundt i

landet.
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- Jeg har arbejdet på det her i godt to år, og det har hele tiden været min plan, at jeg selv

skulle eje den første butik, hvor vi tester tingene af og mærker ekkoet. Og det har givet ekko

rundt omkring, siger Lars Berggreen.

Den forestående ekspansion er dog ikke noget, iværksætteren ønsker at udføre helt på egen

hånd.

- Jeg har lovet mig selv, at to ting skal være opfyldt, inden der kommer en butik nummer to:

For det første skal jeg have en investor med, som køber en ejerandel af hovedselskabet. Jeg er

god til at få idéer og sætte ting i gang, men jeg har ingen erfaring med kædedrift. Derfor leder

jeg efter kloge penge. Dernæst skal vi have en franchisetager, som står for driften af den

næste butik, fortæller restauratøren.

Klar med to koncepter
Han er i dialog med to interesserede investorer og er også tæt på at lukke den første aftale

med en franchisetager. Derfor ligner Horsens den næste by, der skal lære, hvad Buddha Bowl

er for et projekt.

Og Lars Berggreen er klar til at rulle to forskellige koncepter ud i landet, hvis en eller flere

investorer og sparringspartnere melder sig.

Det kan enten være den såkaldte "flagship-store", som vejlenserne har lært at kende. Den

tilbyder både takeaway og spisning i restauranten, en shop in shop med udvalgte varer og det

fulde sortiment.

Skal have ild i øjnene
Den anden kalder Lars Berggreen en "fast lane-model", hvor kunderne bygger sin ret sammen

med en ansat, en "bowler", der fylder salatskålen op med det af kunden valgte indhold, og så

er kunden hurtigt ude af butikken igen.

- Vi har fået en udmærket mulighed for at åbne en fast lane i Horsens, så vi kan vise begge

koncepter frem for andre interesserede. Vi har både fundet lejemålet og en meget interesseret

franchisetager, og hvis tingene flasker sig, åbner den til sommer, siger vejlenseren, der stiller

særlige krav til kommende samarbejdspartnere.



“Vi rammer flere af de trends, der er oppe i tiden med sundhed, bæredygtighed og
økologi. Men det er ikke sådan, at jeg har en konkret plan om, at vi skal have 10
butikker om fem år.”

- Det skal være dygtige folk med ild i øjnene, og så får de et koncept, hvor 99 procent af

forarbejdet er lavet for dem, og hvor al økonomi, bogføring, udvikling af menukort og

markedsføring klares centralt. Ligesom McDonald's, som alle ved, er sindssygt dygtige med

deres koncepter.

På vej i supermarkedskæde
Kendskabet til Buddha Bowls sunde salater vil ikke kun afhænge af, hvor mange spisesteder

en kommende kæde vil rumme. For Lars Berggreen er dialog med en supermarkedskæde om

en  aftale, som hurtigt vil øge varemærkets synlighed.

- Jeg er langt i dialogen med den landsdækkende kæde, som har mere end 100 butikker i

Danmark. De har selv henvendt sig i begyndelsen af året efter at have hørt positivt om vores

produkter. For de er interesserede i at få vores Buddha Bowls ind i deres delikatesser, så snart

corona-nedlukningen er ovre, siger restauratøren, som endnu ikke vil sætte navn på kæden.

Han har hele tiden haft en samarbejdsaftale med naboen Lido Fitness, som er tvangslukket,

og andre samarbejder venter også på at blive genoptaget, når samfundet er fuldt åbent.

Sund mad til backstage
- Jeg er i gang med at teste et samarbejde med Spinderihallerne, hvor vi supplerer deres eget

køkken til blandt andet mødeforplejning, og samtidig leverer vi mad til Vejle Musikteaters

backstage, når de igen kommer i gang. Kunsterne efterspørger i dag sund kost, og det kan vi

levere, siger Lars Berggreen.

Frokostordninger til byens virksomheder er også en del af forretningsmodellen, og her har

Buddha Bowl Project blandt andet indgået en aftale med Siemens, hvor de ansatte kan hente

frokost til rabatpris, hvilket også mange af byens strøgbutikker benytter sig af.

- Selvom en stor del af vores forretning ikke er i gang på grund af nedlukningen, løber

tingene fortsat rundt. Så det er ikke så ringe endda, slår restauratøren fast.


