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Budapest, 2019. augusztus 5. – A CYBERG Corp. Nyrt. tovább építkezik mind a
nemzetközi étteremlánc és a technológiai fejlesztések terén, mind tőkeágon.
A társaság a nyáron több nemzetközi együttműködés elindítására kötött
szerződést, míg az ősszel tőkepiaci, technológiai és franchise szakmai
eseményeken jelenik meg Európában és az Egyesült Államokban.

Elemzi a CYBERG-et a németországi
Kalliwoda Research GmbH
Dr. Norbert Kalliwoda részt vett Budapesten a KAJAHU Discovery Day rendezvényen, és ezt
követően együttműködési megállapodást kötött a CYBERG Corp. Nyrt-vel. A 2003-ban alapított
független német kutatócég erős befektetői kapcsolatokkal rendelkezik Európa szerte, és jelentős
referenciákkal bír többek között IT & szoftver, média és biotech területeken. A Kalliwoda GmbH
szeptember elején átfogó angol nyelvű kutatási riportot publikál a CYBERG-ről, az anyag a vállalati
profil mellett SWOT analízist, értékelést, piaci körképet és részletes pénzügyi modell elemzést
tartalmaz majd.
A német céggel való együttműködés részeként a társaság ősszel további külföldi befektetőkkel
találkozik a tervek szerint Frankfurtban és Zürichben.

A Gira Conseil segíti a KAJAHU lánc
franciaországi indulását
A KAJAHU londoni nyitásának előkészítése mellett a társaság megtette az első lépést a
franciaországi Masterfranchise jog értékesítésére. A CYBERG Nyrt. megállapodást írt alá a vezető
francia

étteremszakértővel

Bernard

Boutboul-lal,

Franciaország

egyik

legismertebb

szaktekintélyével, hogy cége, a Gira Conseil támogatja a KAJAHU márka nemzetközi terjeszkedését.
Az együttműködés első lépéseként a CYBERG egy bemutató napot tart Párizsban szeptember 26án mintegy 30 meghatározó étteremfejlesztő befektető részvételével.
A nagy múltú, 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Gira Conseil számos nagy
rendszergasztronómiai lánccal dolgozik. Ügyfele többek között a 350 üzlettel rendelkező Buffalo Grill
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és a Bagel Corner, de tanácsadója a LeMeridien-nek, az IKEA-nak és a Roland Garros
teniszversenynek is.
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2019 végén indult el a KAJAHU Booker mobil szolgáltatása, amelyen keresztül máig, mintegy 3000
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LTO került értékesítésre. Az LTO (Limited Time Offer) segítségével a vendégek jelentős

cybergcorp.com

kedvezménnyel vásárolhatnak előre egyenleget, a rendszer a freemium alapú éttermi modell (3F Food For Free) előfutára. A szolgáltatás rendkívül népszerű, a tapasztalatok alapján a havonta
kibocsátott 3-500 db LTO-t a vendégek néhány nap alatt elkapkodják.
A digitális tartalomgyártás terén is fontos eredményekről számolhat be a társaság. Az elmúlt
félévben lezajlott MusicTogether eseménysorozat eredményeként ma már közel 130 elektronikus
zenei dj-vel áll kapcsolatban a CYBERG, és 150-nél több zenei mix-et publikált a MixCloud-ra. A
következő időszakban egy hasonló lebonyolítású esemény keretében megkezdődik a gastro témájú
tartalmak készítése és terjesztése is, a videók generálásához AI (Artificial Intelligence - Mesterséges
Intelligencia) alapú fejlesztés nyújt támogatást.

Amerikai piaci terjeszkedés feltérképezése
Miután a társaság az euróapai piacon megtalálta stratégiai partnereit, a tervezettnél valamivel
korábban megkezdi az amerikai piac feltérképezését is. A cég tárgyalásokat kezdeményezett egy
masszív szakmai hátterű nyugati parti (USA, Szilícium-völgy) szoftverfejlesztő céggel, amellyel való
együttműködés jelentős lendületet adhat a CYBERG technológiai fejlesztéseinek.
A digitális fejlesztői kompetenciák folyamatos fejlesztése mellett a cég mind tőkeági mind franchise
vonalon is elkezdte kiépíteni az amerikai kapcsolatait. A folyamatban erősen támaszkodik az újonnan
bemutatott szereplők mellett jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező korábbi partnereire,
mint az EY, az Unicredit, a madridi QSR Consulting, a német Ehring Consult AG és a londoni
Franchise Growth & Development Ltd.
CyBERG Corp. Nyrt. - A 2015-ben alapított CyBERG Corp. Nyrt. a KAJAHU rendszergasztronómiai
franchise tulajdonosa és fejlesztője. A KAJAHU egy digitális közösségi étteremlánc koncepció, amely
a technológia és a vendéglátás összeházasításán keresztül egy egyedülálló hibrid modellként számít
úttörőnek a világpiacon. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég az éttermi hálózatra építve
folyamatosan fejleszti közösségi mobil szolgáltatásait és saját digitális platformját, így válik a
jövőben egy adatalapú technológiai nagyvállalattá.
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