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ΟΔ Η Γ Ο Σ Γ Ι Α ΤΟ DE L I V E R Y & T O TAK E AWAY

ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ

Η ενεργοποίηση ή και
ενδυνάμωση των υπηρεσιών
delivery & take away, δεν
ήταν ποτέ πιο σημαντικές. Σε
αυτές τις αβέβαιες στιγμές,
η διατήρηση της ασφάλειας
και της τροφοδοσίας των
κοινοτήτων αποτελεί την ύψιστη
προτεραιότητα.

4 ΕΞΥΠΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ- GO
● Προτρέψτε το προσωπικό σας να επικεντρωθεί στη διαχείριση &
διεκπεραίωση παραγγελιών delivery.
● Προσφέρετε τη δυνατότητα ανέπαφου delivery και αφήστε πεδίο
στην φόρμα παραγγελίας, ώστε να συμπληρώσει ο πελάτης σας
οδηγίες για τον οδηγό.
● Διερευνήστε αν έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε υπηρεσία
Drive through!

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
● Κρατήστε επαφή με τους πελάτες σας μέσω e-mail και social
media.
● Διατηρείτε το online μενού σας συνεχώς ενημερωμένο!
● Επικοινωνήστε τις διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής που
ακολουθείτε στην κουζίνα σας και στο delivery.

ΠΩΣ Ν'ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΑΣ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δείξτε έμπρακτα ότι στηρίζετε τους πελάτες σας, πραγματοποιώντας
ειδικές εκπτώσεις και προσφορές. Για παράδειγμα:
● 50% έκπτωση για τους πρώτους που θ'ανταποκριθούν στην
εκάστοτε προσφορά.
● 20% έκπτωση για όσους επιλέξουν να παραλάβουν την
παραγγελία από το κατάστημα.
● Δωρεάν γεύματα για παιδιά.
● Καμία extra χρέωση delivery για όσους παραγγέλνουν απευθείας
από το κατάστημα.

Οι πελάτες σας νοσταλγούν την κατανάλωση στο εστιατόριο, γιαυτό
σιγουρευτείτε πως οι υπηρεσίες delivery που παρέχετε αντικαθιστούν
επάξια την εμπειρία εστιατορίου. Πως θα το πετύχετε αυτό;
● Διαμορφώστε το μενού σας, προκειμένου να περιέχει πιάτα που
να αντέχουν στο delivery.
● Χρησιμοποιήστε προϊόντα ιδανικά για delivery.
● Δώστε στους πελάτες σας κάποια μικρά κίνητρα (πχ κουπόνι
προσφοράς για επόμενη παραγγελία) που να τους παροτρύνουν
να επιλέξουν και πάλι το εστιατόριό σας.
● Τοποθετήστε προσεκτικά τα γεύματα στη συσκευασία ώστε να
φτάσουν σε καλή κατάσταση στον πελάτη σας.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΠΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ

Οι υπηρεσίες delivery & take away
μπορεί να να κάνουν πιο πολύπλοκη
τη λειτουργία ενός εστιατορίου, αλλά
με τη σωστή οργάνωση, μπορείτε να
είστε αποτελεσματικοί, κρατώντας τους
πελάτες σας ασφαλείς.

ONLINE / MOBILE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
● Διευκολύνετε τους πελάτες σας να παραγγείλουν εύκολα και
γρήγορα μέσω της δικής σας online πλατφόρμας delivery.
● Ανεβάστε ωραίες φωτογραφίες των πιάτων σας, κάνοντας το μενού
σας πιο δελεαστικό, βοηθώντας παράλληλα τους πελάτες σας να
επιλέξουν πιο εύκολα.
● Συνεργαστείτε με πλατφόρα ηλεκτρονικών παραγγελιών
για να διαχειριστείτε καλύτερα τις ανάγκες του delivery.
● Αφήστε ένα πεδίο στη φόρμα παραγγελίας, ώστε να συμπληρώσει
ο πελάτης σας οδηγίες για τον οδηγό
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ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TO-GO

ΠΆΝΩ ΑΠ' ΌΛΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
Συνήθως, οι καταναλωτές επιλέγουν
εστιατόριο με βασικό κριτήριο το καλό
φαγητό, αλλά, κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αυτό που έχουν πρωτίστως
κατά νου είναι η καθαριότητά του και
ο σεβασμός των κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας. Έτσι, σας προτείνουμε
στα πλαίσια της επικοινωνίας με τους
πελάτες σας, να τους επισημαίνετε ότι
στο κατάστημά σας ακολουθείτε πιστά
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΓΙΑ:
ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
● Ελέγχουμε τη θερμοκρασία όλων των
υπαλλήλων μας πριν ξεκινήσουν την
εργασία τους.
● Όλοι οι υπάλληλοί που προετοιμάζουν
φαγητό, θα πρέπει να φορούν γάντια και
μάσκες μίας χρήσης.
● Κάθε πάγκος εργασίας απολυμαίνεται
μετά από κάθε προετοιμασία φαγητού.

Χρήσιμες
συμβουλές

ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
● Το φαγητό σας συσκευάζεται προσεκτικά
και σφραγίζεται, ώστε να μπορείτε
να εγγυηθείτε για την τήρηση των
υψηλότερων standards υγιεινής αλλά και
την σωστή διατήρησή του στο delivery/
take away.

Παραγγελίες
μέσω κινητού

Μενού

ΤΟ DELIVERY
ΦΑΓΗΤΟΥ
● Η θερμοκρασία όλων των οδηγών
ελέγχεται πριν ξεκινήσουν τη δουλειά
τους.
● Οι οδηγοί φορούν μάσκες μίας χρήσης,
τις οποίες αλλάζουν κάθε μία ώρα.
● Οι οδηγοί φορούν γάντια μίας χρήσης,
τα οποία αλλάζουν μετά από κάθε
παράδοση.
● Όλοι οι οδηγοί κάνουν χρήση
αντισηπτικών τζελ.
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ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΑΣ

Η ευελιξία δεν είναι σημαντική
μόνο για το λειτουργικό
κομμάτι της επιχείρησής σας
- το μενού σας θα χρειαστεί
κατά πάσα πιθανότητα να
προσαρμοστεί στον απόηχο των
σημερινών προκλήσεων της
κοινωνικής απομόνωσης.
Παρακάτω παραθέτουμε
ιδέες και σας παροτρύνουμε
να υιοθετήσετε ένα μενού
ενδεδειγμένο για delivery.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΟΥ "ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ" ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ DELIVERY - TAKE AWAY

BURGER ΜΕ CRISPERS

•

Σχεδιάστε ένα μενού με συγκεκριμένες αλλά αναβαθμισμένες επιλογές

•

Επικεντρωθείτε στην προώθηση ενός προτεινόμενου πιάτου ανά εβδομάδα

•

Προσφέρετε γεύματα για ολόκληρη την οικογένεια

•

Εμπνευστείτε από κάποιες από τις ιδέες που σας προτείνουμε για τη
διαμόρφωση του μενού σας

ONION RINGS

Επισκεφθείτε το website μας
www.mccainfoodservice.gr

για μεγαλύτερη έμπνευση
στο μενού σας
POTATO POPS ΜΕ ΓΎΡΟ,
ΝΤΟΜΆΤΑ & ΚΡΕΜΜΎΔΙ

Χρήσιμες
συμβουλές

BURGER ΜΕ SURECRISP 9/9
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ"

Πολλοί πελάτες σας θα αναζητούν την απόλυτη
καταναλωτική εμπειρία και στα γεύματα που
παραλαμβάνουν μέσω delivery ή take away.
Είναι σημαντικό να διατηρήσετε ένα υψηλό
επίπεδο ποιότητας ώστε να επιτευχθεί αυτό. Οι
τηγανιτές πατάτες που παραμένουν τραγανές
στο delivery, μπορούν να κάνουν μεγάλη
διαφορά στην εμπειρία των πελατών σας και
να αυξήσουν σημαντικά τις παραγγελίες σας!

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ DELIVERY

ΜΕ ΑΟΡΑΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΜΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΙΣ ΒΟΗΘΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΩΡΑ

SureCrisp 6/6

SureCrisp 9/9

ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;
Χρήσιμες
συμβουλές

Παραγγελίες
μέσω κινητού

SureCrisp 6/6
SKIN-ON

SureCrisp 9/9
SKIN-ON

SureCrisp Fry'n Dip
SKIN-ON

SureCrisp
CRINCLE

Οι μερίδες τηγανιτής πατάτας είναι ο κωδικός με τη μεγαλύτερη
κερδοφορία στο μενού σας καθώς και ιδαίτερα δημοφιλής επιλογή
στο delivery και το take away

Μενού

Προϊόντα
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ"

Στους πελάτες σας λείπει η
εμπειρία του να γευματίσουν
στο εστιατόριο και να
μοιραστούν ιδιαίτερες
στιγμές με φίλους. Βοηθήστε
τους να αναπολήσουν αυτές
τις στιγμές προσθέτοντας
στο μενού σας ορεκτικά που
ανταποκρίνονται τέλεια στο
delivery.
Επισκεφθείτε το website μας
για περισσότερες πληροφορίες

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ DELIVERY

CHILI & CHEESE
NUGGETS

BREADED MOZZARELLA
STICKS

CHEESE BALLS

CRISPY CHICKEN
WINGS

BBQ CHICKEN
WINGS

CHICKEN DRIPS

VEGETABLE BURGER

BREADED ONION RINGS
INGREDIENTS

BEER BATTERED ONION
RINGS THIN CUT

Χρήσιμες
συμβουλές

Παραγγελίες
μέσω κινητού

CRISPY MEDITERRANEAN
BURGER
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
Η συσκευασία παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο ζεστές και τραγανές θα φτάσουν οι πατάτες σας στο delivery.
Πολλά εστιατόρια χρησιμοποιούν ήδη "φακέλους" για τις τηγανιτές πατάτες που διανέμουν στο take away/delivery. Δείτε οδηγίες για το
πώς μπορείτε να τις συσκευάσετε με τέτοιο τρόπο που να προσφέρει ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα και την ανώτερη γευστική εμπειρία.

BHMA 2o

BHMA 1o

Αφήστε αρκετή
χαρτοπετσέτα στο πάνω
μέρος, προκειμένου να
τη διπλώσετε πάνω από
τις πατάτες.

Τοποθετήστε (προαιρετικά)
μια χαρτοπετσέτα μέσα
στο φάκελο, μέχρι τον
πάτο. Αυτό βοηθά στο να
απορροφηθεί η υγρασία
ώστε να μην "πανιάσουν"
οι πατάτες.

BHMA 4o

BHMA 3o

Τοποθετήστε το φάκελο με
τις τηγανιτές πατάτες πάνω
από οποιοδήποτε burger ή
sandwitch μέσα στη χάρτινη
σακούλα. Κλείστε καλά το
επάνω μέρος της σακούλας
για ασφαλή μεταφορά.

Βάλτε τις πατάτες
μέσα στο φάκελο και
διπλώστε από πάνω τη
χαρτοπετσέτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΟ DELIVERY

1. Προτιμήστε κουτιά από καθαρό

2. Γεμίζετε μόνο τα 2/3 του κουτιού με 3. Μην τοποθετείτε σως ή topping 4. Αντικαταστήστε τις πλαστικές

ξυλοπολτό (με ή χωρίς αεραγωγούς). Οι
πόροι του χαρτιού αφήνουν τους υδρατμούς
να δραπετεύουν & το φαγητό να αναπνέει.

πατάτες, ώστε να μη συμπιέζονται και
να μη φράζουν τους αεραγωγούς.

Χρήσιμες
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Παραγγελίες
μέσω κινητού

επάνω στις πατάτες αλλά χωριστά
προκειμένου να μην πανιάσουν.
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τσάντες delivery με χάρτινες που έχουν
πόρους και αφήνουν τους υδρατμούς
να δραπετεύσουν.

Συσκευασία

D ELIVERY
& TAKE AWAY

ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Σ
ΟΔΗΓΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ!

Επισκεφθείτε το www.mccainfoodservice.gr για περισσότερες συμβουλές σχετικά με το delivery & το take away
που θα βοηθήσουν εσάς αλλά και τους πελάτες σας να προσαρμοστείτε εύκολα στα νέα δεδομένα.
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