Διαχειριστειτε Εξυπνα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ DELIVERY

Η προσθήκη του delivery στις υπηρεσίες που ήδη παρέχετε μπορεί να φαντάζει απαιτητικό
εγχείρημα, γι’ αυτό κι εμείς συγκεντρώσαμε μια σειρά από χρήσιμες συμβουλές που θα
διευκολύνουν το έργο σας. Το µοντέλο του delivery, τόσο από πλευράς τρόπου λειτουργίας όσο
και κερδοφορίας, διαφέρει από εκείνο του παραδοσιακού εστιατορίου, γι’ αυτό και απαιτεί
διαφορετική οργάνωση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για τη διαχείριση του κόστους του delivery (αμοιβές πλατφόρμας ηλεκτρονικών
παραγγελιών και κόστος οδηγών), οι αναλογίες του κόστους τροφίμων, των εργατικών
και των γενικών εξόδων διαφέρουν σε σχέση με τη κλασική λειτουργία του εστιατορίου.
ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιλέξτε προϊόντα που είναι καλύτερα όταν παρασκευάζονται επιτόπου, αλλά και
προπαρασκευασμένα προϊόντα που είναι έτοιμα για μαγείρεμα. Οι τηγανιτές πατάτες
McCain SureCrisp είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα προϊόντων υψηλής ποιότητας που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρούνται καλύτερα στο delivery.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ
Χρησιμοποιήστε υλικά από το κύριο μενού σας για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία
με βάση τις τηγανιτές πατάτες σε συνδυασμό με διαφορετικά toppings, όπως για
παράδειγμα το πολύ δημοφιλές chilli con carne. Με αυτόν τον τρόπο, και θα περιορίσετε
τον κατάλογο των υλικών σας και δεν θα επιβαρύνετε τη λειτουργία της κουζίνας σας.

ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Η διαδικασία της οnline παραγγελιοληψίας είναι πολύ διαφορετική σε
σχέση με αυτή ενός εστιατορίου σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
Για να την αξιοποιήσετε στο έπακρο, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:
McCain SureCrispTM

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επομένως, οι περιγραφές των πιάτων θα πρέπει να είναι εύστοχες και αναγνωρίσιμες.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα αναδυόμενα παράθυρα προσφέρουν πολλές δυνατότητες για την προώθηση συμπληρωματικών και πιο premium
προϊόντων. Δώστε στους πελάτες την επιλογή να προσθέτουν συνοδευτικά ή να αναβαθμίζουν τα κυρίως πιάτα τους (π.χ.
από απλές τηγανιτές πατάτες σε πατάτες με ιδιαίτερο κόψιμο ή γλυκοπατάτες), προσθέτοντας ενδιαφέρουσες σως ή
toppings για να κάνουν το γεύμα τους πιο συναρπαστικό. Στους καταναλωτές αρέσει πολύ να προσαρμόζουν τα γεύματά
τους όπως επιθυμούν και με τις online πλατφόρμες μπορείτε να τους προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα με εύκολο κι απλό
τρόπο.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΙΑΤΑ ΣΑΣ

επιλέγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και με βάση αυτά
τα υλικά δώστε στα πιάτα τη δική σας υπογραφή. Το βασικό
στην περίπτωσή αυτή είναι να επιλέγετε εξαιρετικής
ποιότητας έτοιμα προϊόντα από εξειδικευμένους
προμηθευτές και στη συνέχεια να προσθέτετε τις δικές
σας πινελιές π.χ. σως, toppings, διαφορετικούς τρόπους
μαγειρέματος, που θα δίνουν στα πιάτα σας τη δική σας
χαρακτηριστική ταυτότητα. Φροντίστε να επιλέξετε μια
σπεσιαλιτέ ή μια ιδιαίτερη συνταγή που δεν φτιάχνεται
εύκολα στο σπίτι.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΠΑΚΕΤΑ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

προσφέροντας εναλλακτικές προσφορές (για μεμονωμένα
άτομα, ζευγάρια και οικογένειες). Έτσι οι πελάτες σας θα
ξοδεύουν λιγότερο χρόνο για σκρολάρισμα, κάνοντας έτσι

πιο εύκολη την επιλογή τους.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΑΣ

Είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόσετε το μενού σας για το delivery, με πιάτα που
αντέχουν κατά τη μεταφορά. Παρακάτω θα βρείτε μερικές σχετικές συμβουλές:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΣΑΣ

Επικεντρωθείτε σε δημοφιλή πιάτα με σημαντική
κερδοφορία και εύκολη προετοιμασία. Τα «Comfort food»
και το delivery είναι καλός συνδυασμός, γι’αυτό φροντίστε
στο μενού να υπάρχουν αρκετά κλασικά «μαμαδίστικα»
φαγητά, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες πιο ανατρεπτικές και
υγιεινές επιλογές. Όσο σημαντικό είναι να απλοποιήσετε
το μενού σας, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να προσφέρετε
συνοδευτικά που «δένουν» με τα κυρίως πιάτα σας όπως
π.χ. οι λεπτές τηγανιτές πατάτες ως συνοδευτικό με τα
burger.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το μενού σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πιάτα που
να περιέχουν συστατικά κατάλληλα για delivery. Οι
πανιασμένες πατάτες βρίσκονται στην κορυφή των
αρνητικών αξιολογήσεων στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών
παραγγελιών. Αξίζει πραγματικά να επενδύσετε σε πατάτες
υψηλής ποιότητας, ώστε να είσαστε ήσυχοι ότι η ποιότητά
τους θα είναι σταθερή και δεν θα πανιάζουν στο
delivery/takeaway.
Οι τηγανιτές πατάτες McCain SureCrisp διατηρούν
αποδεδειγμένα την τραγανότητά τους για έως και 20
λεπτά μέσα σε κλειστή συσκευασία delivery. Εξετάστε
το ενδεχόμενο να συσκευάζετε χωριστά τα επιμέρους
συστατικά ενός πιάτου, κρατώντας σε απόσταση το πιο
ζεστό, ώστε τα υπόλοιπα να μην επηρεάζουν αρνητικά την
απόδοσή του. Τοποθετήστε ετικέτα σε αυτά τα χωριστά
συσκευασμένα είδη, ώστε ο πελάτης να συμμετέχει στη
διαδικασία δημιουργίας του πιάτου.

Spicy Onion Rings

Η ΑΠΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ

Προσθέστε στο μενού σας ορεκτικά που παρασκευάζονται
εύκολα χωρίς να απαιτούνται πολλά άτομα και χώρος
εργασίας. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να προσφέρετε
κάποια ακόμη συνοδευτικά που είναι οικεία σε όσους
παραγγέλνουν take-away, π.χ. Mozzarella Sticks, που
αποφέρουν σημαντικά έσοδα σε εσάς ενώ παρασκευάζονται
και σερβίρονται εύκολα.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ “ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ” ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ

Έτσι θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών
και σταθερή πελατεία. Αυτό συνδυάζεται απόλυτα με
την σημερινή ανάγκη για προσαρμοσμένο, απλό και
περιορισμένο μενού. Ξεκινήστε με ένα απλό μενού
που θα εμπλουτίζεται σταδιακά κρατώντας ζωντανό το
ενδιαφέρον των πελατών σας.

ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ DELIVERY

μπορείτε να αξιοποιήσετε το όνομα που έχετε εδραιώσει
στην πελατεία σας προσφέροντας επιλογές take-away /
παραλαβής από το κατάστημα. Δώστε στους πελάτες σας
την επιλογή ενός «αυθεντικού έτοιμου γεύματος», πιο
αναβαθμισμένου από τις εναλλακτικές επιλογές μαζικής
κατανάλωσης – δίνοντας βαρύτητα σε περιστάσεις όπως το
βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου ή το οικογενειακό
τραπέζι της Κυριακής.

Chili Cheese Nuggets

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εάν προσθέσατε πρόσφατα το delivery στις υπηρεσίες σας, είναι πολύ σημαντικό να επενδύσετε σε
συσκευασίες εξαιρετικής ποιότητας.
Αντιλαμβανόμαστε ότι η συσκευασία είναι ένα έξτρα κόστος για την επιχείρησή σας, αλλά μπορεί
να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία που αποκομίζουν οι πελάτες σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εργαλείο branding που διαφοροποιεί την επιχείρησή σας, προσφέροντας παράλληλα
παρόμοια εμπειρία με εκείνη που θα απολάμβανε ο πελάτης αν γευμάτιζε στο εστιατόριο.

Όσο το deivery γίνεται πιο δημοφιλές, γίνεται ταυτόχρονα και πιο ανταγωνιστικό και
επίσης αυξάνονται εκείνοι που παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό εντέλει
συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης στα εστιατόρια που εκτελούν παραγγελίες delivery.
Παράλληλα, όμως, συνεπάγεται και μεγαλύτερη πίεση στο καθένα από αυτά για να
ξεχωρίσει και να προσφέρει μια premium εμπειρία φαγητού.
Οι επιχειρηματίες της εστίασης πρέπει να βλέπουν την εμπειρία delivery που προσφέρουν
στο σπίτι ως εξίσου σημαντική με εκείνη που προσφέρουν στο εστιατόριο – ιδίως τώρα
που συχνά προσεγγίζουν νέους πελάτες που σε διαφορετική περίπτωση μπορεί και να μην
επέλεγαν το εστιατόριό τους. Πρόκειται λοιπόν για μια σπουδαία ευκαιρία να αποκτήσουν
μελλοντική σταθερή πελατεία και η συσκευασία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη
δημιουργία αυτής της εμπειρίας.
• Εδώ, όλα έχουν να κάνουν με την «εμπειρία», μία από τις πιο σημαντικές
τάσεις στον τομέα της εστίασης. Το ζητούμενο είναι να προσφέρετε μια
σπουδαία εμπειρία στον πελάτη σας, εφάμιλλη αυτής που προσφέρετε στο
φυσικό σας κατάστημα, π.χ. χιουμοριστικές και ενδιαφέρουσες ετικέτες, τη
δική σας υπογραφή σε πιάτα καθώς και απλές σως/toppings κ.λπ.
• Η συσκευασία έχει δύο βασικές λειτουργίες:
1.	πρέπει να είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
δηλ. τη διανομή φαγητού εξαιρετικής ποιότητας (υπάρχουν ήδη πολλές
διαθέσιμες επιλογές για να διαλέξετε)
2.	να λειτουργεί ως «δώρο» που ο πελάτης θα ξετυλίξει ή θα βγάλει από το
κουτί του, δηλ. να δείχνει ξεχωριστή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλαστική
μεμβράνη για περιτύλιγμα!
• Οι οικολογικές συσκευασίες είναι πλέον ένας σημαντικός παράγοντας στη
συνείδηση του κόσμου. Αν έχετε την δυνατότητα, επιλέξτε οικολογικές
συσκευασίες και «διαφημίστε» το στους πελάτες σας!

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
DELIVERY;
1. Ελέγχει τη θερμοκρασία του φαγητού και το διατηρεί ζεστό – οπότε
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευασία για την κάθε
περίπτωση, π.χ. με πτερύγια/τρύπες για τα τραγανά προϊόντα, πιο
αεροστεγείς για τα πιάτα με μαγειρεμένες σάλτσες.
2. Κάνει ένα γεύμα πιο ελκυστικό – αισθήσεις όπως η όραση
επηρεάζουν την εμπειρία του φαγητού.
3. Προστατεύει το φαγητό από τυχόν μολύνσεις.
4. Σας επιτρέπει να χρεώσετε κάτι παραπάνω – ένα καλά συσκευασμένο
φαγητό αποκτά υψηλότερη προστιθέμενη αξία στα μάτια των πελατών
σας.
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Πολλά επώνυμα εστιατόρια εστιάζουν
στον καλό σχεδιασμό της συσκευασίας
των burger, που είναι από ανακυκλώσιμα
υλικά.
Έχει όσες τρύπες εξαερισμού χρειάζονται
ώστε τα τραγανά είδη να διατηρούν
την τραγανότητά τους και προϊόντα με
επικάλυψη να παραμένουν ζεστά.

6. Δείχνει στους πελάτες σας τι θεωρείτε σημαντικό – π.χ. οικολογική/
βιοδιασπώμενη συσκευασία.
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Τοποθετήστε μια
χαρτοπετσέτα πάνω
από τις πατάτες στο
εσωτερικό της σακούλας.
Κλείστε καλά τη σακούλα
για ασφάλεια στη
διαδρομή.
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Συμβουλή McCain:

Κλείστε τη σακούλα με ένα αυτοκόλλητο
που θα διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι
η προετοιμασία του γεύματός τους έγινε
με τα πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας

Τυλίξτε το burger
ή το σάντουιτς με
αλουμινόχαρτο για
να διατηρήσετε τη
θερμότητά τους.

ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε μια
χαρτοπετσέτα κάτω
από τις πατάτες για
να απορροφήσει
την υγρασία.

ΒΗΜΑ 4

Κλείστε το καπάκι
για να διατηρήσετε
τη θερμότητα και
βάλτε το κουτί στη
σακούλα. Κλείστε
καλά τη σακούλα
για ασφάλεια στη
διαδρομή.

ΚΟΥΤΙ DELIVERY
(με
πτερύγια)
FOLDED
CARTON
FOLDED
CARTON
ΒΗΜΑ 1
FOLDED
CARTON
Ανοίξτε τα πλευρικά
πτερύγια του κουτιού
ώστε να ανοίξει και
τοποθετήστε στον πάτο
μια χαρτοπετσέτα για
να απορροφήσει την
υγρασία.

FOLDED CARTON
CLAM SHELL
ΒΗΜΑ 2

Τυλίξτε το burger
ή το σάντουιτς με
αλουμινόχαρτο για
να διατηρήσετε τη
θερμότητά τους.

ΒΗΜΑ 3

Διπλώστε τις άκρες της
χαρτοπετσέτας στο πάνω
μέρος και κλείστε τα
πτερύγια.

ΒΗΜΑ 4

Βάλτε στη σακούλα
επιπλέον χαρτοπετσέτες
για να απορροφήσουν
την υγρασία. Κλείστε
καλά τη σακούλα για
ασφάλεια στη διαδρομή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ DELIVERY ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΓΚΑΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Surecrisp 6/6 Skin-On

5x2,5 kg

Surecrisp 6/6

5x2,5 kg

Surecrisp 9/9 Skin-On

4x2,5 kg

Surecrisp 9/9

5x2,5 kg

SureCrisp Fry’N Dip Skin-On

5x2,5 kg

Οι τηγανιτές πατάτες
McCain SureCrisp με
επικάλυψη αμύλου,
προσφέρουν μοναδική
εμπειρία τραγανής, ζεστής
πατάτας στους πελάτες
σας, σε κάθε περίσταση.

Crispers

4x2,5kg

Chili & Cheese Nuggets

6x1 kg

Camembert Bites

6x1 kg

Nacho Cheese Triangles

6x1 kg

Beer Battered Mozarella Sticks

6x1 kg

Cheese Pillows Original

6x1 kg

Cheese Pillows Tomato - Mozza

6x1 kg

Cheese Pillows Cream Cheese
& Herbs

6x1 kg

Cream Cheese Jalapeno Peppers

6x1 kg

Cheddar Cheese Jalapeno
Peppers

6x1 kg

Red Hot Chili Peppers

6x1 kg

Crispy Chicken Wings

6x1 kg

Chicken Drips

6x1 kg

Chicken Kicks Sweet Chili

6x1 kg

Beer Battered Onion Rings Thick

6x1 kg

Beer Battered Onion Rings Thin

6x1 kg

Το τέλειο συνοδευτικό για
κάθε περίσταση, που σας
εξασφαλίζει περισσότερες
μερίδες ανά 1kg προϊόντος.
Εγγυάται την τραγανότητα
που λαχταρούν οι πελάτες
σας και στο delivery.

Εντυπωσιάστε τους
πελάτες σας με μια μεγάλη
γκάμα ορεκτικών στο
delivery. Τα ορεκτικά της
McCain λειτουργούν τέλεια
ώς σνακ, αλλά και ως
υλικά για τα κυρίως πιάτα
σας. Ιδανικά για κάθε
στιγμή της ημέρας, που
θα κάνει το μενού σας να
αποδόσει στο έπακρο!

