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 EME
HOTSPOTS



Authenticiteit
Kwaliteit
Meerdere eetmomenten
Hygiëne
Verantwoorde voeding 
Snelheid

EME Hotspots is een collectie van diverse
'High-end Grab & Go' concepten die in elk type ruimte
geïmplementeerd kunnen worden. Het biedt de oplossing
vHy

EME Hotspots is een onderdeel van EME Hospitality Projects,
opgericht door Michael Eman in 2005. Wij bedenken,
ontwerpen, ontwikkelen én implementeren innovatieve
horecaconcepten die operationeel haalbaar zijn en een
gezond verdienmodel hebben.

Over ons



''F&B-concepten hebben het vermogen om een ‘hotspot’ te creëren
op plekken waar dit eerst onmogelijk werd geacht.''

‘’F&B wordt de grote verleider om mensen aan te trekken en zorgt
ervoor dat ze langer blijven. Het is belangrijk dat nieuwe

foodconcepten inspelen op deze ervaringscultuur.’’

''Waar eerder alleen de locatie belangrijk was, zijn de aangeboden
voorzieningen op een locatie nog belangrijker geworden.''

''F&B is the new Retail.''

''Stop selling square meters, start selling experiences.''

''Food is the gateway to rent offices and increase value.'' 

Dit zeggen de vastgoedontwikkelaars:



Moderne 'Fresh - Fast - Casual' concepten, waarin de
consumentenbehoefte centraal staat.
365 dagen per jaar geopend, onder alle omstandigheden
verzekerd van inkomsten.
Het juiste F&B-aanbod om huurders/consumenten aan te
trekken.
Flexibiliteit in concept, gastbeleving en productaanbod om
aan specifieke wensen te voldoen.
Geschikt voor hotels, kantoren, high-traffic locaties,
(bestaande) restaurants en cateringlocaties.

F&B IS THE NEW RETAIL
Consumenten worden eerder aangetrokken door een
aantrekkelijk F&B-aanbod, terwijl Retail zich in toenemende mate
in een online omgeving afspeelt. F&B concepten nemen de
plaats van de traditionele Retail in en voegen steeds meer
waarde toe aan kantoren, hotels, gebouwen en gebieden. Het
dient zelfs als 'tool' om potentiële huurders aan te trekken. 

De huidige tijd heeft het belang en consistentie van 'High-end'
takeaway concepten aangetoond. Het zijn concepten die onder
alle omstandigheden geopend kunnen blijven. Dit is interessant
voor projectontwikkelaars, verhuurders en exploitanten, omdat
inkomsten hierdoor altijd gewaarborgd kunnen worden. 

Waarom?



Externe productiekeuken om consistente kwaliteit te bieden,
ruimte te creëren, minder personeel op locatie en meer
aandacht voor de gast en snelheid. 
Alles volgens eigen authentieke recepturen. 
Efficiënte inzet van personeel, keuken en productiemethodes.
Er zijn geen chefs meer nodig voor de productie op locatie.
Virus-proof door duidelijke routing, communicatie en
procedures.
Eigentijds interieur met een minimalistische look en een
stedelijk randje, maar passend bij het thema van het concept.
Het overzichtelijke menu bestaat altijd uit vers, duurzaam en
lokaal eten, maar geïnspireerd op gerechten uit de hele
wereld.
Unieke en passende verpakkingen, die 100% biologisch
afbreekbaar zijn. 
Duidelijke branding die terug te zien is in het interieur,
verpakkingen en communicatie/marketing.

We geloven in het omarmen van ‘ethisch dineren’. De drie pijlers
hiervoor zijn: 'Sourcing, Society & Environment'.

Alle concepten binnen EME Hotspots hebben dezelfde
operationele voordelen, maar hebben hun eigen identiteit en
uitstraling.  Van speels en 'funky' tot elegant en minimalistisch. 

Hoe?



Waar?

Het is belangrijk om te kijken naar de omgeving waar het gebouw zich bevindt. De locatie heeft
impact op het concept maar ook op de doelgroep. De minimale grootte van een EME Hotspot is
20m2, dit doordat het concept gericht is op het hebben van weinig tot geen zitplaatsen. 
De principes voor een 'EME Hotspots'-locatie zijn:

Stadscentra: in het stadscentrum is altijd drukte met veel mensen die op zoek zijn naar een snelle
hap of een goede lunch / diner. Deze 'high-traffic'-locaties zijn een kans voor onze 'Hotspots'.

Stations: veel mensen gebruiken het openbaar vervoer om naar hun werk, vrienden en
evenementen te gaan. Je ziet deze mensen vaak eten en ze zijn onderweg op zoek naar een snelle
en gezonde 'snack'. Gemakkelijk op te halen en snel te bereiden gerechten; een geweldige plek om
een 'EME Hotspots'-locatie te openen.

Kantoorgebied: zakenmensen gaan tijdens hun pauze vaak naar buiten om uit te waaien en te
lunchen. Hierbij zijn ze op zoek naar een snelle, gezonde en smakelijke lunch. De 'EME-Hotspots'-
locaties spelen hier perfect op in. 

Stedelijke gebieden: dit is een locatie die wordt gekenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid.
Stedelijke gebieden worden gecreëerd en verder ontwikkelt door het proces van verstedelijking.
Een geweldige plek om een vernieuwend F&B-concept te openen en een hotspot te creëren.
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