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Søknad

Søknadsnr. 2022-0030 Søknadsår  2022 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2022

Prosjektnavn Søknad om støtte til videreutvikling av Hafjell pizza

Kort beskrivelse

Videreutvikle oss i en vanskelig tid for å stå sterkere i markedet og skape trygge arbeidsplasser. Vi ser

at for å få mere salg å tryggere arbeidspasser må vi fornye oss med nye kasse bestillingssystemer.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk åbeskrive og svare pådet kriteriene etterspør!

Vi lager en app som skal brukes til bestillinger av mat henting/ utkjøring.

Dette gir oss en mulighet til å nå ut til flere kunder, og gjør oss mye sterkere i et marked som har blitt

mere å mere presset de siste 26 årene vi har drevet.

Dette handler også om å trygge bedriftens arbeidsplasser, å gjør vår hverdag på jobb noe enklere, da

mye vil gå automatisk med bestillinger.

Dette gir oss også en bedre mulighet til å sammarbeide bedre med vår andre avdeling i hafjell

alpinsenter.

Det blir laget en egen app til Hafjell pizza og et nytt kassa system.

Vi måogsåmarkedsføre dette grundig til alle innbyggere i Øyer kommune.

Vi har de siste årene brukt mye påmarkedsføring som skilting påbygg og reklame åskilting i hyttefelt.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier  Hafjell Pizza Drive
Org.nr:876708612

info@hafjellpizza.no

Hundervegen 4 A
2636 ØYER

92892889

Antall årsverk (heltid/deltid): 5/ 5
Kontakt Hafjell Pizza Drive

info@hafjellpizza.no
Hundervegen 4 A
2636 ØYER

92892889

Prosjektleder  Hafjell Pizza drive
Info@hafjellpizza.no

Hundervegen 4a
2636 ØYER

92892889

Prosjektbeskrivelse
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Bakgrunn

Vi  ser  at  det  blir  veldig  viktig  for  oss  å  tenke  nytt,  å  gjøre  det  mye  enklere  for  kunder  å  bestille  fra  

mobilen  eller  data.  Vi  ser  også  at  våre  to  avdelinger  i  sentrum  og  alpinsenter  blir  sterkere  av  at  vi  kan  

sammarbeide  mye  mere  på  en  enkel  måte.  Vi  ønsker  også  at  de  ansatte  skal  føle  at  de  jobber  i  en  

trygg  bedrift.  Vi  mener  dette  vil  gjøre  at  vi  kan  gi  flere  som  jobber  hos  oss   høyere  stillinger.  

Situasjonen  i  dag  er  at  det  er  vanskelig  å  sammarbeide  om  bestillinger  mellom  avdelingene,  og  at  vi  

ikke  greier  å  nå  ut  til  de  kundene  vi  trenger.  Det  er  vanskelig  å  nå  ut  til  alle  som  har  hytte  eller  bor  i  

Øyer  kommune  når  de  ikke  kan  bestille  hos  oss  på  app/nett.

Reklame  har  også  blitt  noe  mere  krevende  de  siste  årene  i  post.

Vi  ser  også  at  vi  må  gjøre  tiltak  for  å  beholde  de  ansatte.  

Vi  har  invistert  mye  for  å  stå  sterkere  økonomisk  det  siste  halve  året,  med  mye  nytt  kjøleutstyr  og  

varmepumpe,  men  ser  at  dette  ikke  er  nok.

Effektmål

Vi  mener  dette  vil  øke  vår  årlige  omsettning  på  ca  200  000,-  innen  et  år

Vi  ønsker  å  se  at  vi  får  en  tryggere  bedrift,  å  bedre  sammearbeid  mellom  de  to  avdelingene.

Det  blir  også  enklere  med  de  ansatte  når  de  ikke  trenker  å  ta  telefonen  så  mye,  det  er  i  dag  flere  i  vår  

bedrift  som  ikke  er  norske,  det  gjør  at  vi  bruker   mye  tid  i  telefonen.  

Med  denne  bestillingsmåten  gjør  at  vi  kan  bruke  flere  av  de  som  ikke  snakker  språket  så  godt  enda.

Resultatmål

Vi  håper  at  resultatet  blir  min  200  000,-  i  økt  omsettning  og  vi  vil  stå  mye  sterkere  

Vi  har  en  god  økning  i  omsettning  siden  vi  startet  i  1996,  men  trenger  nå å øke  dette  noe  mere.

Måleindikatorer

Vi  mener  at  med  en  slik  bestillingsløsning  vil  vi  ha  en  ca  5-10%  økning  i  kunder.

De  ansatte  får  også  en  enklere  arbeidsdag,  å  det  meste  vil  gå  enklere.

Aktiviteter

Vi  har  i  dag  startet  opp  å  lage  dette  bestillingssystemet,  dette  tar  ca  en  måned  til  før  det  er  helt  ferdig.

Vi  har  en  ca  kostdnad  på  dette  på  150  000,-

Målgrupper

Målgruppen  er  fastboende,  turister  og  bedrifter  i  øyer  kommune

Forankring

f

Prosjektorganisering

Vi  bruker  flere  av  våre  egne  ansatte  til  å  sette  opp  dette  systemet.  
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Vi  bruker  Preoday  til  å  sette  opp  app.  

Så  bruker  vi  Ødegård  på  lillehammer  til  kassa  system

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato:  01.11.2022  Sluttdato:  31.12.2022  Milepælsplan  vedlagt  søknad:  Nei

november  planlegging  og  oppsett  av  app

desember  testing  og  kursing  av  bruken

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt  offentlig  støtte  tidligere:  Nei

Mottatt  bagatellmessig  støtte  de  tre  siste  regnskapsårene: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

Totale  kostnader   150  000   20  000   20  000   190  000

Sum  kostnad 150  000 20  000 20  000 190  000

Finansieringsplan

Tittel 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

*Søknadsbeløp   150  000   20  000   20  000   190  000

Sum  finansiering 150  000 20  000 20  000 190  000

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


