Le Mat startar i samarbete med Coompanion. Coompanion
arbetar med rådgivning, utbildning och information för
att få fler kooperativa företag och ekonomiska föreningar
att starta. Coompanion finns på 25 platser i landet.
www.coompanion.se
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Le Mat Sverige
telefon: 031-711 61 50
e-post: lemat@vagenut.coop
Coompanion
telefon: 031-744 01 60
e-post: goteborg@coompanion.se
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GÖR SKILLNAD – CSR
Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för
företag och organisationer att medverka till
ett ökat socialt ansvarstagande, Corporate
Social Responsibility.
Samarbetet kan se ut på många sätt exempelvis
delägande i fastighet, sponsring, donation,
kunskapsöverföring eller andra resurser.

SVERIGE

Le Mat är en franchisekedja för sociala företag som
driver Le Mat Hotel, Le Mat B&B och Le Mat Hostel.
Vi säljer gästnätter av hög kvalitet samtidigt som vi
skapar nya arbeten för människor som står långt
från arbetsmarknaden.
Det handlar om en halv miljon människor i arbetsför
ålder som står utan jobb. Många vill och kan arbeta
men vägen in är stängd. Varje Le Mat är ett socialt
företag. Det betyder att vi startar och driver företaget
tillsammans.
Vi kombinerar affärsmässighet och demokrati med
egenmakt och självhjälp. Det har visat sig leda till
livskraftiga företag och nya jobb.
ITALIENSK INSPIRATION

VI VILL BLI FLER
Le Mat Sverige välkomnar entreprenörer och
sociala företag som vill starta ett Hotel, B&B eller
Hostel. Vi arbetar för att fler Le Mat ska öppna runt
om i Sverige.
VEM KAN BLI ETT LE MAT OCH
HUR GÖR MAN?
Le Mat sprids genom social franchising – en känd
metod på ett nytt område. Vi vill utbyta kunskaper
och bygga en gemenskap.

Förebilden för Le Mat är italienska Hotel Tritone i
Trieste som startades för 15 år sedan. Le Mat Europa
är ett europeiskt samarbete för att stärka varumärket
och sprida idén till fler länder. På så sätt startas fler
sociala företag och det blir fler nya jobb.
www.lemat.coop
MER ÄN ETT JOBB
Le Mat kännetecknas av accoglienza – det personliga,
respektfulla och varma mottagandet av både gäster
och medarbetare. Vi erbjuder ett yrke, en arbetsgemenskap, möjlighet till utveckling och socialt
entreprenörskap.

Le Mat Solakoop – först i Sverige. Det sociala
arbetskooperativet Le Mat Solakoop driver Le Mat
B&B i Karlstad. www.solakoop.se
Le Mat Göteborg är ett Vägen ut! kooperativ som
öppnar ett Le Mat B&B. Ett trestjärnigt hotell i
attraktivt läge är också under planering.
www.vagenut.coop

GÖR DET LÄTTARE ATT STARTA
Franchising överför kunskap från en lyckad affärsverksamhet till en annan. Det är ett sätt att samarbeta.
Franchisegivaren ger rätten men också skyldigheten
att driva företaget enligt konceptet. De företag som
startar i franchiseform klarar sig bättre än andra.
När företag samverkar blir de mer konkurrenskraftiga.
Idén bygger på att varje part arbetar med det man
kan bäst.
DETTA FÅR ETT NYTT LE MAT:
• Tillgång till ett etablerat koncept.
• Hjälp att komma igång.
• Tillgång till ett känt varumärke.
• Ett nätverk av sociala entreprenörer.
• Stöd och draghjälp i marknadsföringen.
• Utbildning och rådgivning.
• Mindre behov av egen administration.

TILLSAMMANS GER VI FLER
MÄNNISKOR ARBETE!

