
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 15 februari

För omedelbar publicering

För mer information om White Guide:

Mikael Mölstad, 070-727 21 22. mikael.molstad@whiteguide.se

För mer information om iZettle:

press@izettle.com

White Guides AB, Box 17233, 104 62 Stockholm. E-mail mail@whiteguide.se. Webb www.whiteguide.se

White Guide 2019 presenteras den 4 mars 

WHITE GUIDES ’ÅRETS BANBRYTARE’ 2019 DELAS UT I SAMARBETE MED IZETTLE

Nordens ledande restaurangguide inleder samtidigt ett långsiktigt partnerskap med fintechbolaget iZettle.

White Guides årliga utmärkelse Årets Banbrytare hyllar radikal förnyelse. Den föräras modiga aktörer och sats-
ningar som bryter ny mark och pekar ut nya vägar inom gastronomin och hospitality-sektorn, och som resulterar i 
en  annorlunda och njutbar restaurangupplevelse. Med Årets Banbrytare - som delas ut för 4:e gången - premierar 
White Guide en intressant utvecklingslinje i den svenska restaurangvärlden.

Samtidigt lanseras ett nytt samarbete mellan White Guide och fintechbolaget iZettle, vars app iZettle Pro är 
 speciellt framtaget för restauranger, barer och caféer. iZettle Pro är ett helt kassasystem för iPad som hjälper 
 småföretagare att ta betalt, ge bättre service och fatta smartare beslut. Inom ramen för samarbetet kommer iZettle 
att synliggöras i White Guides nätverk med ändamålet att inspirera små- och medelstora restauranger att utnyttja 
modern teknologi för en smidigare vardag.

Partnerskapet innebär även att iZettle blir medutdelare till Årets Banbrytare 2019.  

”Vi ser iZettle som en perfekt partner för denna utmärkelse, då de förser småföretagare med lättanvända och 
 skräddarsydda affärsverktyg som vi vet efterfrågas bland många av restaurangerna i vårt nätverk”, säger Peter 
Hansson, VD i svenska White Guide.

”Vi är glada att tillsammans med White Guide kunna stötta restaurangbranschens mest framstående aktörer som 
tillför unika valmöjligheter och upplevelser för konsumenterna,” säger Sara Arildsson, operativ chef  på iZettle.  
”Det ska vara lätt för restauranger, barer och caféer att sköta sin verksamhet, och därför har vi tagit fram iZettle 
Pro som är fulladdad med funktioner som gör vardagen enklare för dem.”

Nominerade till ÅRETS BANBRYTARE 2019 – i samarbete med iZettle 

Etoile, Stockholm

Garveriet, Floda

Re:Taste, Stockholm

Sopköket, Stockholm

Västerås Dinner Club, Västerås

Prisutdelningen äger rum på White Guide Gala på Malmö Opera måndag 4 mars. 

                  iZettles uppdrag är att hjälpa småföretag att lyckas i en värld av storbolag. Det finansteknologiska bolaget grundades i 
Stockholm 2010 och lanserade världens första chipkortläsare och app för mobila kortbetalningar. Idag erbjuder iZettles affärsplattform 
verktyg för småföretag i Europa och Latinamerika för att ta betalt, sälja smartare och växa. För mer information besök www.izettle.com

White Guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan 2005. Varje år testas och bedöms runt 800 
restauranger, varav 600 får en plats i guiden. Sedan 2013 publiceras också White Guide Café och sedan 2018 även en Hotel och en Bar 
guide. Läs mer om White Guide på whiteguide.se


