Orgnr. 826 376 422
PinTo Thai Kitchen (Chuakaew) Geilo
Lienvegen 92
3580 Geilo
Telefon 907 51 392
Innehaver:
Panatpiya Chuakaew
Langehaugveien 18
3580 Geilo
Mobil 952 46 565

Hol Kommune

Sted/dato: Geilo 26.04.2021

SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
I forbindelse med etablering av nytt firma innen takeaway og catering søker jeg herved om
tilskudd på kr 50.000 til etablering. Midlene vil bli brukt til å dekke deler av kostnader ved
oppstart.
Utfyllende beskrivelse av tiltaket:
Firmaet skal i første rekke drive med tilberedning og salg av ekte thaimat som lages fra
bunnen av på tradisjonell måte, slik at autentisk og helhetlig smak beholdes. Salg blir gjort
fra egen kjøkkenbrakke i Lienvegen 92. De lokalene firmaet leier i tilknytting til
kjøkkenbrakke vil bli brukt til kursvirksomhet, blant annet innen tradisjonell asiatisk
dekorasjonsskjæring av frukt og grønsaker.
Marked:
De markedsundersøkelsene som er gjort i forkant viser at det er rom for et spisset tilbud
innen Thaimat på Geilo, og blir et supplement til eksisterende næring lokalt, til glede for
både lokale kunder og tilreisende. Firmaets Facebook side er firmaets markedskanal utad, og
har fått mange positive tilbakemeldinger. Til bestilling brukes et nettbasert ordresystem med
menyer skreddersydd for takeaway, som er direkte koblet opp mot kassasystem, som igjen
er koblet opp mot ekstern regnskapsfører. Dette gir en effekt og rasjonell drift av bokføring
med god kvalitetssikring.

Litt om meg selv som gründer:
Jeg er født i Thailand i 1979, og flyttet til Norge i 2004. Jeg flyttet til Geilo ved siste årsskiftet,
er skilt uten hjemmeboende barn, og forsøker på egen hånd å få en ny start her på Geilo.
Min utdanning og praksis kan ses i vedlagte CV. Jeg helsefaglig utdanning og praksis både fra
Thailand og Norge, men har også utdanning og lang praksis innen mat og servering. Jeg har
tidligere drevet med virksomhet innen helsemassasje, og går nå fra stilling som vikar innen
åpen omsorg i Rollag Kommune. Oppstarten av denne nye virksomheten er noe jeg lenge har
drømt om, da mat og matkultur ligger nærmere hjertet enn helsefag, og arbeidssituasjonen
som vikar over flere år har vært usikker.
Arbeidsplasser:
Virksomheten vil raskt trenge flere ansatte da jeg selv med 12 timers innsats hver dag ikke
rekker over alt. I tillegg til egne nettverk er jeg er i dialog med Nav om aktuelle kandidater
som kan læres opp til å jobbe i virksomheten.
Med vennlig hilsen

………………………………………
Panatpiya Chuakaew

Vedlegg:
Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene.
Kostnadsoverslag.
Budsjett.
Kopi av leiekontrakt.
Kopi av fakturaer.
Serveringsbevilling fra Hol kommune.
CV.
Bilder av dekorasjonsskjæring frukt og grønsaker.
Bilder av thailandske matretter.

