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Το takeaway και το delivery αναπτύσσονται γρήγορα κάθε χρόνο.

Σύνολο Delivery
+ Takeaway
+ Πλατφόρμες Delivery
= μια αγορά 44 δισ. € για τις 4

μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης

+20%
DELIVERY
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

+24%
TAKEAWAY

+25%
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
DELIVERY

Πηγή: 2018 Technomic Global Takeaway
& Delivery Study for McCain

CREST MAT MARCH 2019, European Big 4 (FR + GE + IT + SP)

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μεγάλες αλλαγές στο takeaway και το delivery, ειδικά από
τη στιγμή που μια ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού επιλέγει να μείνει σπίτι
και να παραγγείλει φαγητό απ’ έξω. Το γρήγορο και εύκολο δείπνο κάποτε ισοδυναμούσε
με ένα έτοιμο γεύμα που ζεσταινόταν στον φούρνο μικροκυμάτων, όμως οι καιροί αλλάζουν
και πλέον μπορούμε να διαλέξουμε μέσα από αμέτρητες επιλογές φαγητού εξαιρετικής
ποιότητας που παραδίδεται στην πόρτα μας.
Με τη δυναμική ψηφιακών κολοσσών του delivery, όπως οι Just Eat, Uber Eats και
Deliveroo, το φαγητό σε πακέτο έρχεται στο σπίτι πιο εύκολα από ποτέ: μόνο με το κλικ
ενός κουμπιού. Καθώς ξεπηδούν περισσότερες online πλατφόρμες delivery, βλέπουμε ότι
η ανάπτυξη του τομέα είναι ραγδαία και δείχνει να ήρθε για να μείνει, αφού οι καταναλωτές
απαιτούν διαρκώς περισσότερα ως προς την τιμή, την ποιότητα, τη γεύση και την
εξυπηρέτηση.
Σε αυτήν τη συνεχώς εξελισσόμενη και ευρεία αγορά, τόσο οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας
όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών delivery γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακόμα και μία κακή
εμπειρία παραγγελίας μπορεί να καθορίσει αν ένας πελάτης, καινούριος ή μακροχρόνιος,
θα τους επιλέξει ξανά ή θα δοκιμάσει κάτι άλλο!
Το αντικείμενο για το οποίο γίνονται τα περισσότερα παράπονα στο delivery είναι οι
τηγανιτές πατάτες, επειδή κρυώνουν και χάνουν την τραγανότητά τους πολύ γρήγορα.
Ως ηγέτες στην τεχνολογία τηγανίσματος και υποστηρικτές της «απόλυτης απόλαυσης»
όσον αφορά το φαγητό, εξετάζουμε την αυξανόμενη ζήτηση για γεύματα με ποιότητα
εστιατορίου, καθώς και το τι σημαίνει αυτό για τη βιομηχανία φαγητού σε πακέτο, ή αλλιώς
«takeaway».
Για τον σκοπό του παρόντος εγγράφου, το «takeaway» ορίζεται ως το φαγητό που
καταναλώνεται εκτός των χώρων των εστιατορίων, των ταχυφαγείων και άλλων
επιχειρήσεων τροφοδοσίας που προσφέρουν ζεστά ή κρύα γεύματα, μέσω διανομής
ή παραλαβής. Εξερευνά τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της
διανομής φαγητού, καθώς και το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο
έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
https://www.express.co.uk/life-style/food/949093/britain-takeaway-boom-food delivery-home-pizza-curry-chinese-deliveroo
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Όσον αφορά τις ώρες των γευμάτων, οι καταναλωτές
δεν γευματίζουν μόνο το βράδυ αλλά σε όλη τη διάρκεια
της ημέρας. Με βάση τις παρατηρήσεις της Just Eat
για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, οι επιλογές για
φαγητό σε πακέτο με τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2014
είναι το πρωινό, τα επιδόρπια και τα σάντουιτς, κάτι που
καταδεικνύει στροφή από την παραδοσιακή κινέζικη ή ινδική
κουζίνα. Το 39% των καταναλωτών ισχυρίζονται ότι το
takeaway είναι το μεγαλύτερο «δώρο» της εβδομάδας που
επιτρέπουν στον εαυτό τους – περισσότερο από τα ψώνια,
τις νυχτερινές εξόδους και τον κινηματογράφο.
Το 44% της διανομής φαγητού αφορά οικογενειακές στιγμές,
επομένως οι επιλογές για παιδιά είναι εξίσου σημαντικές με
τις επιλογές για άτομα άνω των 35 ετών, που αυξάνονται
συνεχώς.

Οι online παραγγελίες delivery κορυφώνονται στις 7
μ.μ. και, παραδόξως, στις 2 π.μ. (κάτι που μάλλον
εξηγείται από το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι
γυρνούν σπίτι μετά από μια νυχτερινή έξοδο, ή από
τα αρχέγονα κυνηγετικά ένστικτα του ανθρώπου για
την αναζήτηση τροφής). Το βράδυ της Παρασκευής
είναι, ως γνωστόν, το αποκορύφωμα του takeaway
σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο 4 στους
10 καταναλωτές θα απολαύσουν την παραγγελία τους
και το βράδυ του Σαββάτου, ενώ 7% ισχυρίζονται ότι
παραγγέλνουν μέσα στην εβδομάδα.
Αυτήν τη στιγμή, το 65% των παραγγελιών αφορά
το δείπνο, ενώ το πρωινό καταλαμβάνει μόλις το
5% των παραγγελιών και το μεσημεριανό το 11%.
Αυτό υποδεικνύει μια ξεκάθαρη ευκαιρία αγοράς για
παρόχους υπηρεσιών delivery που θα ήθελαν να
επεκταθούν σε αυτά τα γεύματα.
Η κατανάλωση εκτός του χώρου της επιχείρησης
αποτελεί κορυφαία ευκαιρία επικοινωνίας και
σύνδεσης με μια νέα κατηγορία πελατών, με
επιλογές όπως τη διανομή από τρίτους και τις online
παραγγελίες να διανοίγουν για τις επιχειρήσεις
πεδίο για απόκτηση νέων πιθανών επισκεπτών και
σταθερών πελατών.
Ο Phillip Richardson, διευθυντικό στέλεχος στην
Barclays Corporate Banking, συνόψισε τα παραπάνω
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ακόμα κι αν οι
καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιλεκτικοί
μέσα σε μια αγορά με τεράστιο ανταγωνισμό, οι
επιχειρήσεις που προσφέρουν μια διαφορετική,
αυθεντική εμπειρία με καλή σχέση ποιότητας-τιμής θα
συνεχίσουν να προπορεύονται».

Πηγές: https://jeweb-11431-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/application/files/2215/0045/3682/TAKEAWAY_ECONOMY_REPORT_2017.pdf • www.vouchercloud.com/resources/uk-takeawaycapital • foodscene.deliveroo.co.uk/food-trends/london-most-ordered-deliveroo-dishes.html • www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/deliveroo-takeaway-food-most-popular-a7573141.html
• www.businessinsider.com/the-most-ordered-dishes-on-deliveroo-2016-12?r=UK#cheltenham-cod-from-simpsons-of-cheltenham-9-12 • www.mirror.co.uk/lifestyle/health/heres-time-week-youremost-7756195 https://www.shortlist.com/news/busiest-times-ordering-takeaway-pizza-aberdeen • media.grubhub.com/media/press-releases/press-release-details/2018/Grubhub-Releases-AnnualYear-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx • www.restaurantdive.com/news/delivery-mobile-app-market-to-hit-166b-in-2023-report-says/548741/ • www.
casualdiningmagazine.co.uk/news/2018-11-01-impact-of-restaurant-delivery-revealed • insights.uk.barclays/static/taste-for-change.5790124e.pdf • www.npdgroup.co.uk/wps/portal/npd/uk/news/
press-releases/home-delivery-in-britain-growing-10-times-faster-than-eating-out-market/
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ DELIVERY
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Με 1,4 δισ. £ να ξοδεύονται κάθε χρόνο στο fast food σε μια πρωτεύουσα με 4 καταστήματα
ανά 1.000 κατοίκους, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το Λονδίνο χαρακτηρίζεται ως η
πρωτεύουσα του delivery στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το 38% των κατοίκων ισχυρίζονται ότι
παραγγέλνουν φαγητό σε πακέτο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με τον/τη σύντροφό
τους, την οικογένεια, τους φίλους τους ή και μόνοι τους.
Ο τομέας αυτός δικαίως περηφανεύεται για τον οικονομικό του αντίκτυπο στο Λονδίνο, αλλά η
συμβολή του στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινού διατροφικού περιβάλλοντος με μεγαλύτερη
ποικιλία είναι εξίσου σημαντική. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας από περισσότερες
από 100 κουζίνες, ενώ πολλά καταστήματα περιλαμβάνουν στο μενού τους πιο υγιεινές
επιλογές και παρέχουν στους πελάτες τους περισσότερες διατροφικές πληροφορίες.

Οι 80 από τις κορυφαίες 100 επιχειρήσεις delivery στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν κέρδη
την προηγούμενη χρονιά, σε σύγκριση με τους μόλις 65 από τους κορυφαίους 100 ομίλους
εστιατορίων, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν να προτιμούν την ευκολία και τις προσιτές τιμές.
Το Λονδίνο θυμίζει όλο και περισσότερο τη Νέα Υόρκη, όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις
ηλεκτρικές κουζίνες στο σπίτι τους ως μέρος της επίπλωσης που δεν χρησιμοποιούν, ενώ
το βράδυ της Κυριακής αντί να είναι μια βραδιά προετοιμασίας για την καινούρια εβδομάδα,
μετατρέπεται σε «βραδιά delivery» έπειτα από μια εξαντλητική εργασιακή εβδομάδα. Οι
καταναλωτές αναφέρουν ότι οι κορυφαίες πέντε αιτίες που παραγγέλνουν delivery είναι:

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΝ 43%
ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΙΑ «ΛΙΓΟΥΡΑ» 30%
ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 28%
ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ/ΑΓΩΝΑ

25%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

24%

Για πολλούς εργαζομένους, ο χρόνος, τα χρήματα και οι δεξιότητες που απαιτεί η
μαγειρική στο σπίτι συχνά δεν αξίζουν τον κόπο, αφού αυτό που επιθυμούν είναι η
ευκολία. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο παραγγέλνουν είναι η αίσθηση ότι έρχονται πιο
κοντά ο ένας με τον άλλο. Το δείπνο με την οικογένεια ή με φίλους είναι σημαντικό για
τους καταναλωτές και το κοινό γεύμα ενθαρρύνει τη σύνδεση και ενισχύει την αίσθηση
του ανήκειν και την ομαδικότητα.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, οι άνθρωποι που γευματίζουν μόνοι συγκεντρώνουν
7,9 μονάδες λιγότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας όσον αφορά τη μέτρηση του
αισθήματος της ευτυχίας. Όσο πιο συχνά γευματίζει κανείς με άλλους, τόσο πιθανότερο
είναι να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του και να διαθέτει ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο
και κύκλο συναισθηματικής στήριξης, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του άγχους και
της ανησυχίας.

Το μέλλον “παραδίδεται”…στην πόρτα σας | 6

Η νεότερη γενιά είναι οι πιο συχνοί καταναλωτές φαγητού που παρασκευάζεται εκτός
σπιτιού, καθώς σχεδόν οι 3 στους 10 ανθρώπους κάτω των 30 παραγγέλνουν delivery,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 6% για τα άτομα άνω των 60. Όταν παραγγέλνουν
φαγητό, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους:

Μέθοδος παραγγελίας

18-29

30-59

60+

Πλατφόρμα delivery (app)

58%

31%

4%

Πλατφόρμα delivery (website)

55%

33%

12%

Απευθείας κλήση στο εστιατόριο

42%

52%

37%

Παραγγελία απευθείας από τον
ιστότοπο του εστιατορίου

40%

31%

12%

Δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες τέτοιου είδους

5%

12%

46%

Άλλο

1%

1%

0%

Η πλειοψηφία των ατόμων κάτω των
29 ετών επιλέγουν να παραγγείλουν
το φαγητό τους μέσα από πλατφόρμες
delivery, ενώ η παλαιότερη γενιά
ατόμων από 60 ετών και άνω
προτιμούν να καλέσουν απευθείας
στο εστιατόριο ή να μεταβούν εκεί και
να παραλάβουν το φαγητό τους οι
ίδιοι.
Έτσι, σε μεγάλο βαθμό, οι προτιμήσεις
παραγγελίας των νεότερων γενιών
συμβαδίζουν με τα κοινά στερεότυπα.
Έχοντας εξοικειωθεί με την τεχνολογία
από μικρή ηλικία, κάνουν τα πάντα
στο διαδίκτυο, με ένα απλό κλικ – είτε
πρόκειται για φαγητό, για να καλέσουν
ταξί ή για να αγοράσουν ρούχα. Η
νεότερη γενιά προκαλεί μια αλλαγή
στον κλάδο της εστίασης, καθώς η
ευκολία μετατρέπεται σε παράγοντα
μεγάλης σημασίας, ενώ δεν έχουν
πρόβλημα να πληρώσουν κάτι
παραπάνω για να απολαύσουν αυτό
το προνόμιο.

Πηγές: https://blog.scs.co.uk/what-is-the-most-popular-takeaway-in-your-hometown/ • www.thesun.co.uk/news/7049163/brits-spend-tons-on-takeaways/ • www.london.gov.uk/sites/default/files/
British%20Takeaway%20Campaign%20%281008%29.pdf • londonlovesbusiness.com/takeaway-sector-booming-despite-restaurant-troubles/ • media.grubhub.com/media/press-releases/pressrelease-details/2018/Grubhub-Releases-Annual-Year-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx • www.oxfordeconomics.com/publication/download/299117 •
caterlyst.com/caterlyst3/insight/Insight.aspx?n=22587 • www.statista.com/statistics/685974/food-delivery-services-ordering-methods-used-by-age-united-kingdom-uk/
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΛΈΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΣΤΟ DELIVERY ΦΑΓΗΤΟΎ
Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που δεν κοιμάται ποτέ, βασιζόμαστε στην τεχνολογία για να κάνουμε πιο εύκολη
την καθημερινότητά μας. Έτσι, μπορούμε να εργαζόμαστε πιο «έξυπνα» και να αφιερώνουμε περισσότερο
χρόνο σε όσα πραγματικά αξίζουν. Η τεχνολογία προχωρά πιο γρήγορα απ’ όσο θα περιμέναμε, με τη βοήθεια
της ανθρώπινης καινοτομίας, οπότε, για να είναι επιτυχημένα, τα εστιατόρια πρέπει να αποδεχτούν τις αλλαγές
και να εξετάσουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν το delivery προς όφελός τους.

Οι millennials αποτελούν το ιδανικό κοινό-στόχο για φαγητό σε πακέτο, καθώς αναζητούν
διαρκώς την ευκολία και είναι πολύ πιο πιθανό να διαθέτουν το απαραίτητο εισόδημα για να
πληρώσουν για αυτή την ευκολία. Η κατανόηση των διατροφικών συνηθειών κάθε γενιάς
και του πώς αυτές επηρεάζουν μια επιχείρηση είναι βασική προϋπόθεση για την κατάλληλη
προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται όλες οι ανάγκες όλων των
ανθρώπων, επομένως χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη το κοινό-στόχος και οι απαιτήσεις
του για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.

Το μέλλον “παραδίδεται”…στην πόρτα σας | 8

1

ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ, ΩΣ ΤΡΟΦΉ ΓΙΑ
ΣΚΈΨΗ, 6 ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΤΆΣΕΙΣ ΣΤΟ DELIVERY ΦΑΓΗΤΟΎ:

Γεύμα σε τροχούς

ΜΙΚΡΆ ΡΟΜΠΌΤ ΤΗΣ STARSHIP TECHNOLOGIES
ΣΤΟ ΜΊΛΤΟΝ ΚΈΙΝΣ.

Αυτές οι μικρές μηχανές διανομής παραδίδουν αυτόματα πακέτα
και τρόφιμα στο κέντρο του Μίλτον Κέινς. Οι χρήστες επιλέγουν ένα
συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο 5 λεπτών για την παράδοση, κάτι που
οδηγεί τόσο στη μείωση των καθυστερημένων παραδόσεων, όσο και στη
μείωση των εκπομπών καυσίμων.
Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τα ρομπότ, με την Just Eat να
συνεργάζεται με τη Starship για τη διανομή φαγητού σε πακέτο στους
πελάτες. Τα ρομπότ θα μεταβαίνουν από τον τοπικό τερματικό σταθμό
προς το εστιατόριο τη στιγμή που χρειάζεται για να παραλάβουν το γεύμα
που έχει μόλις ετοιμαστεί και, στη συνέχεια, θα το παραδίδουν απευθείας
στον πελάτη.
Παρ’ όλο που η τεχνολογία αυτού του είδους υπάρχει εδώ και αρκετά
χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί το μέλλον όχι μόνο για το delivery
φαγητού αλλά για τις διανομές γενικότερα. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί
όλο και μεγαλύτερη ανησυχία, γι’ αυτό όσο λιγότερα επιβλαβή αέρια
εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, τόσο το καλύτερο. Η εξέταση φιλικών
προς το περιβάλλον τρόπων για τη διανομή προϊόντων στους πελάτες θα
ωφελήσει τους επιχειρηματίες του τομέα fast food, καθώς αυτό αποκτά
βαρύνουσα σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων.

Πηγή: https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-46045365
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Παραγγελία με emoji
Η Domino’s, κολοσσός στην κατηγορία της
πίτσας, ήταν η πρώτη που κατέκτησε το κοινό
του Twitter με έναν καινοτόμο και συναρπαστικό
τρόπο παραγγελίας φαγητού μέσω emoji.
Στις ΗΠΑ εκατοντάδες πεινασμένοι πελάτες
μπορούσαν να παραγγείλουν μέσω διαδικτύου
κάνοντας tweet το emoji της πίτσας ή το hashtag
#EasyOrder στον λογαριασμό της Domino’s
στο Twitter. Οι χρήστες εγγράφονταν σε έναν
διαδικτυακό λογαριασμό και προσδιόριζαν τις
προτιμήσεις τους για την πίτσα, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται μία παραγγελία κάθε φορά που
έκαναν το συγκεκριμένο tweet. Μετά τη μεγάλη
επιτυχία, η Domino’s έδωσε τώρα τη δυνατότητα
στους χρήστες να παραγγείλουν με emoji μέσω
Facebook Messenger, Twitter, Echo, Smart TV
και μηνυμάτων κειμένου.1

Παραγγελία από το αυτοκίνητο
Η Pizza Hut συνεργάζεται με την Accenture και τη Visa για να δημιουργήσουν ένα σύστημα
για παραγγελία πίτσας μέσα από το αυτοκίνητο, που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα
να παραγγέλνουν και να αγοράζουν το φαγητό τους ενώ βρίσκονται καθ’ οδόν. Το σύστημα
Visa Checkout ενσωματώνεται στο ταμπλό του αυτοκινήτου ώστε οι πελάτες να μπορούν
να επιλέξουν το γεύμα τους χρησιμοποιώντας τη φωνή τους ενώ συνεχίζουν τη διαδρομή,
χωρίς να χρειάζεται να σταματήσουν για να παραγγείλουν. Η τεχνολογία αυτή κάνει πολύ
πιο εύκολη τη διαδικασία της παραγγελίας για τους πελάτες που οδηγούν και θα μπορούσε
να αποτελέσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
των ταξιδιωτών.2

Πηγή: https://www.tatango.com/blog/how-it-works-text-message-a-pizza-emoji-to-order-dominos/
Πηγή: https://rubygarage.org/blog/food-delivery-trends-2019
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Τα ρομπότ pizzaiolo
Πίτσα που φτιάχνεται από ρομπότ και ψήνεται
στη διαδρομή.

Το 2015 δημιουργήθηκε η Zume Pizza, συνδυάζοντας
τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη για τη γρήγορη
παρασκευή πίτσας. Πώς λειτουργεί; Μηχανήματα πλάθουν
μεγάλες ποσότητες ζυμαριού, προσθέτουν και αλείφουν
σάλτσα και βάζουν ή βγάζουν την πίτσα από τον φούρνο, κι
όλα αυτά πολύ πιο γρήγορα από τον άνθρωπο. Στα κεντρικά
της Zume Pizza υπάρχει αίθουσα όπου μπορούν να
ψήνονται 370 πίτσες την ώρα, κάτι που θυμίζει περισσότερο
εργοστάσιο παραγωγής παρά
κουζίνα εστιατορίου.
Η Zume δημιούργησε ένα νέο είδος
οχήματος διανομής τον Σεπτέμβριο
του 2016. Η πίτσα παραδίδεται
πλέον ολόφρεσκη, αφού ψήνεται στη
διαδρομή.
Κάθε όχημα διαθέτει 56 αυτόματους
φούρνους και ένα ρομπότ για την
κοπή της πίτσας. Για εξασφάλιση
μεγαλύτερης φρεσκάδας, η Zume
χρησιμοποιεί επίσης αλγόριθμους
μηχανικής μάθησης. Τα δεδομένα
των πελατών συγκεντρώνονται από
την εταιρεία από την πρώτη στιγμή, ώστε να μπορεί να
«προβλέπει τι πίτσα θες προτού καλά-καλά παραγγείλεις».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πηγή: www.businessinsider.fr/us/zume-pizza-robot-expansion-2017-6
zumepizza.com/about • www.frenchweb.fr/zume-pizza-48-millions-de-dollars-pour-laisser-les-robots-fabriquer-les-pizzas/305499
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Παραλάβετε την
παραγγελία σας με drone!
Η Uber πραγματοποιεί δοκιμές για την παράδοση fast food μέσω drone στο Σαν Ντιέγκο.
Οι παραγγελίες δεν παραδίδονται πλέον στην οικία των πελατών, αλλά αποστέλλονται
σε «καθορισμένες ζώνες ασφαλούς προσγείωσης», απ’ όπου οι μεταφορείς της Uber
συλλέγουν το πακέτο και το παραδίδουν στην πόρτα των πελατών. Οι ζώνες αυτές θα
μπορούσαν αργότερα να περιλαμβάνουν την οροφή σταθμευμένων αυτοκινήτων της Uber
που θα εντοπίζονται από τα drone μέσα από κωδικούς GR. Η Uber λέει: «Τα drone μπορούν
να ολοκληρώσουν την παράδοση τρεις φορές πιο γρήγορα από τα δίκυκλα ή τα αυτοκίνητα».
Ποιο είναι, λοιπόν, το κόστος
για αυτήν την υπηρεσία;
Στο Σαν Ντιέγκο θα είναι
σχεδόν το ίδιο με τις κοινές
χρεώσεις, που ανέρχονται
σε 8,50 $. Τα McDonald’s
και η Uber έχουν αρχίσει
να συνεργάζονται,
σχεδιάζοντας ειδικές
συσκευασίες delivery που
διατηρούν τα burger και τις
πατάτες ζεστά και σταθερά
κατά τη διάρκεια των
πτήσεων.

6

Παράδοση πίτσας με
αυτόνομο όχημα
Γνωρίζετε τη Nuro; Είναι μια εταιρεία ρομποτικής, γνωστή για το αυτόνομο όχημα «R2», η
οποία συνεργάζεται με την Domino’s. Οι δοκιμές θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2019.
Η υπεύθυνη ομάδα ανάπτυξης παρατηρεί με ποιον τρόπο τα οχήματα R2 πλοηγούνται μέσα
σε μια μεγάλη πόλη συγκριτικά με ένα πιο ογκώδες επιβατηγό όχημα, όπως εξηγούν.
Το R2 πρόκειται να εξυπηρετεί πελάτες που κάνουν online παραγγελίες σε επιλεγμένες
περιοχές του Χιούστον. Προς το παρόν, βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο. «Προσπαθούμε
να καταλάβουμε αν οι πελάτες
αλληλεπιδρούν διαφορετικά [με το
R2]», δήλωσε η εκπρόσωπος της
εταιρείας, Danielle Bulger.
Στους καταναλωτές που επιθυμούν
να παραγγείλουν πίτσα θα δίνεται
ένας κωδικός PIN, που θα τους
επιτρέπει να ξεκλειδώνουν το
όχημα για να παραλάβουν την
παραγγελία τους.

Πηγές: www.nrn.com/technology/tech-tracker-uber-drones-test-fine-dining-meal-drops
• www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/uber-va-livrer-des-burgers-par-drone-des-cet-ete-aux-etats-unis-20190612
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ DELIVERY:

ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Μια εκτενής έκθεση της Morgan Stanley* προειδοποιούσε τις λιανικές επιχειρήσεις fast food ότι θα έπρεπε
να συνεργαστούν με διαδικτυακές συγκεντρωτικές πλατφόρμες ή να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες
delivery, για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τη μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον
οποίο παραγγέλνουν φαγητό οι καταναλωτές.
Το κεντρικό νόημα είναι ότι τα εστιατόρια πρέπει να αποκτήσουν διαδικτυακή παρουσία, άσχετα από το
πόσο μεγάλα ή μικρά είναι, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν σε πωλήσεις.
Υπάρχουν πολλοί διεθνείς παράγοντες στον τομέα της διανομής φαγητού, από τους οποίους κάποιοι
καλύπτουν πολλές χώρες και κάποιοι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διάφορες πλατφόρμες delivery σε όλο τον κόσμο

1

Πηγή: The NDP Group/CREST* 2017-2018
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Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις πιο συχνές πλατφόρμες
delivery που εξυπηρετούν πολλές χώρες:
Με λειτουργία σε πάνω από 1.000 μεγάλες πόλεις σε
πολλές χώρες του κόσμου, η εφαρμογή αυτή επιτρέπει
στους πελάτες να επιλέξουν το φαγητό που προτιμούν από
εστιατόρια της περιοχής, στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
Παρ’ όλο που η Uber Eats και η Uber είναι δυο
διαφορετικές εφαρμογές, μοιράζονται κάποια κοινά
στοιχεία, όπως οι συναλλαγές χωρίς μετρητά και οι
εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης. Αν εμπιστεύεστε την
Uber για την ασφαλή μεταφορά σας στην πόλη, ίσως
την εμπιστευτείτε και για τη διανομή φαγητού υψηλής
ποιότητας. Η ξεχωριστή εφαρμογή για delivery φαγητού
Uber Eats είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε διάφορες
χώρες, όπως η Βραζιλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Ινδία και
οι ΗΠΑ.
Η Uber Eats συνεργάζεται με πολλές αλυσίδες, μεταξύ
άλλων τα McDonald’s και τα Subway.
Επίσης, η Uber Eats έχει ανακοινώσει ότι συνεργάζεται
με την Olo, μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα
παραγγελίας φαγητού στον κλάδο των εστιατορίων,
για την απευθείας ενσωμάτωση στα σημεία πώλησης
(POS) κορυφαίων επώνυμων εστιατορίων μέσω του Olo
Rails. Μια σημαντική διάκριση για επώνυμα εστιατόρια,
η συνεργασία αυτή επιτρέπει σε παραγγελίες που
αποστέλλονται από καταναλωτές μέσω του ιστότοπου
ή της εφαρμογής της Uber Eats να ενσωματώνονται
απευθείας στη ροή παραγγελιών του εστιατορίου,
βελτιώνοντας σημαντικά την ορθότητα των παραγγελιών
και τη λειτουργική αποδοτικότητα για την επιχείρηση του
εστιατορίου.

Η startup αυτή, με έδρα το Λονδίνο, λειτουργεί πλέον σε
πάνω από 200 πόλεις. Είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή για
delivery φαγητού στην Ευρώπη και δίνει στους πελάτες τη
δυνατότητα να παραγγείλουν φαγητό από εστιατόρια που
δεν έχουν δική τους πλατφόρμα.
Χρεώνει κάποιο τέλος στον πελάτη και το εστιατόριο για την
υπηρεσία, που για τους χρήστες μεταφράζεται σε χρέωση
ανά παραγγελία, ενώ τα εστιατόρια πληρώνουν προμήθεια.
Οι επιλογές γρήγορης διανομής φαγητού και οι προσφορές
κουπονιών προσελκύουν πελάτες που επιθυμούν να
επωφεληθούν από τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Η
χρήση της εφαρμογής είναι διαδεδομένη χάρη στον υψηλό
αριθμό πελατών, τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες σε όλο
τον κόσμο και τις αμέτρητες επιλογές εστιατορίων σε κάθε
γωνιά του πλανήτη.
Η Amazon πρόσφατα επένδυσε 575 εκατ. $ στην Deliveroo,
η οποία με τη σειρά της δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει
τα χρήματα για να επεκτείνει την τεχνική ομάδα της στο
Ηνωμένο Βασίλειο και την εμβέλεια των υπηρεσιών delivery,
καθώς και για να συνεχίσει να αναπτύσσει νέα προϊόντα,
όπως οι κουζίνες μόνο για delivery, σε 14 χώρες και
περιοχές.

Το μέλλον “παραδίδεται”…στην πόρτα σας | 14

Η Just Eat, που ιδρύθηκε το 2001 στην Ευρώπη, αποτελεί
ένα εργαλείο αναζήτησης για όλα τα εστιατόρια της περιοχής
που πραγματοποιούν διανομή φαγητού. Η εταιρεία καλύπτει
πάνω από 82.000 εστιατόρια και αποκομίζει κέρδος από την
προμήθεια που χρεώνει σε αυτά.
Το 2017 η Just Eat εξυπηρέτησε 21,5 εκατ. πελάτες, εκ των
οποίων οι 11 εκατ. ήταν ενεργοί χρήστες, για περισσότερες
από 170 εκατ. παραγγελίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
εφαρμογή delivery της Just Eat επιτρέπει στους πελάτες
να φιλτράρουν το μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις τους
και να πληρώσουν μέσω κάρτας ή με μετρητά κατά την
παράδοση. Η πρόσφατη συγχώνευσή της με την takeaway.
com και η απόκτηση της City Fantry τούς έδωσε τη δύναμη
να ξεκλειδώσουν κοινό B2B (από τη μια επιχείρηση στην
άλλη). Η Chefs Fantry, μια πρωτοπόρα παγκόσμια αγορά
για παράδοση φαγητού σε πακέτο, σήμερα ανακοινώνει την
απόκτηση της City Fantry με αρχικό αντάλλαγμα ύψους 16
εκατ. £.
Η City Fantry είναι η κορυφαία B2B αγορά catering της
Ευρώπης, που συνδέει τους υπεύθυνους τροφοδοσίας και
τα εστιατόρια με εταιρείες, για την παροχή φαγητού στους
εργαζομένους ή τους πελάτες τους. Η επιχείρηση αυτήν τη
στιγμή εξυπηρετεί στην τροφοδοσία περισσότερων από
120.000 ατόμων σε 1.000 εταιρείες-πελάτες κάθε μήνα.
Συνεργάζεται με εκατοντάδες παρόχους, μεταξύ άλλων και
με ομίλους επώνυμων εστιατορίων, όπως τα Itsu, Leon
και Bill’s, για την τροφοδοσία εταιρικών εκδηλώσεων ή
επαγγελματικών συναντήσεων.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις;
Η οικονομική ανάλυση της Morgan Stanley δείχνει ότι τα εστιατόρια χρειάζονται προσαύξηση πωλήσεων πάνω από 50%,
διαφορετικά θα δουν τα κέρδη τους να μειώνονται αφότου υπογράψουν συμβόλαιο με μια συγκεντρωτική πλατφόρμα.
Αυτός ο κίνδυνος εντοπίστηκε από ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, οι οποίες απέφυγαν τον κίνδυνο της
απώλειας ελέγχου στην τιμολόγηση, το μενού, την ποιότητα και τα δεδομένα πελατών με τη δημιουργία εσωτερικών
συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτύων διανομής. Ενδεικτικά, οι αναλυτές προβλέπουν ότι το μερίδιο της
Domino’s στην online αγορά θα πέσει από 46% σε 38% μέχρι το 2025, διότι εξαρτάται από συγκεντρωτικές πλατφόρμες.
Σήμερα, πολλά εστιατόρια ακολουθούν μια υβριδική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικές πλατφόρμες για
προσαύξηση των παραγγελιών, ενώ παράλληλα προωθούν τις παραγγελίες μέσω των δικών τους εφαρμογών και
ιστότοπων και αναπτύσσουν τις δικές τους δυνατότητες διανομής. Η πρόσφατη έρευνα της Morgan Stanley κατέδειξε
αβεβαιότητα γύρω από το μοντέλο των συγκεντρωτικών πλατφορμών, υπονοώντας ότι αυτό έχει επιτυχία μόνο όταν
πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
•

Παρέχονται λογικές αποδόσεις στους μετόχους με την πάροδο του χρόνου

•

Δίνεται στα εστιατόρια η δυνατότητα να σημειώσουν υψηλότερες πωλήσεις

•

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υποστήριξη για τη διαπραγμάτευση χαμηλότερου κόστους

•

Χρεώνονται λογικά τέλη παράδοσης

•

Προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευκολία

•

Εξασφαλίζεται συνεργασία με μεγάλα brands ώστε τα συνεργαζόμενα εστιατόρια να απολαμβάνουν προστιθέμενη
αξία, π.χ. Coca-cola, Unilever με Ben and Jerry’s.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ DELIVEROO
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Deliveroo επιδιώκει αυτήν τη περίοδο να ενθαρρύνει τους πελάτες να
αποκτήσουν μια νέα κάρτα μέλους που θα τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουν μια σταθερή μηνιαία
(8,99 £) ή ετήσια συνδρομή (89 £) για να αποφεύγουν τις χρεώσεις κάθε φορά που παραγγέλνουν.
Παρόλο που η βοήθεια που παρέχει στα εστιατόρια αυξάνεται (βοηθώντας τα να εξασφαλίσουν
μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας, Wi-Fi πελατών, υπηρεσίες εκτύπωσης ή συσκευασίες), το
επιχειρηματικό μοντέλο της Deliveroo βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών logistics σε εστιατόρια που υπό
άλλες συνθήκες δεν θα πρόσφεραν υπηρεσίες διανομής, βοηθώντας τα να μεγιστοποιήσουν την αξία
τους μέσα από κεντρικά συστήματα, διευκόλυνση των πληρωμών και ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης.
Η τεχνολογία της Deliveroo, που θυμίζει τη SkipTheDishes, εστιάζει στη μηχανική μάθηση: ο αλγόριθμός
της, «Frank», βασίζεται στην πρόβλεψη της ζήτησης και την αξιοποίηση πόρων, ενώ η Deliveroo
ισχυρίζεται ότι έχει ήδη μειώσει τον χρόνο παράδοσης κατά 20%, δίνοντας τη δυνατότητα στα εστιατόρια
να εξυπηρετούν περισσότερες παραγγελίες και στους οδηγούς να πραγματοποιούν περισσότερες
διανομές, καθώς επιταχύνει τον χρόνο που χρειάζεται μέχρι οι πελάτες να παραλάβουν το φαγητό τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις, η τεχνολογία της Deliveroo έχει επιτρέψει στους συνεργάτες να διπλασιάσουν
την παραγωγή τους, ενώ ένα νέο πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών που ονομάζεται «Deliveroo Toolkit»
θα κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, με σκοπό να βοηθήσει τα εστιατόρια να οργανώσουν και να
βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες της κουζίνας τους για πιο αποδοτική προετοιμασία φαγητού.
Επίσης, η εισαγωγή της υπηρεσίας Marketplace+ βοηθά την εταιρεία να απευθυνθεί σε περισσότερα
εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μέχρι στιγμής δεν ενδιαφέρονταν να
χρησιμοποιήσουν την Deliveroo γιατί διαθέτουν ήδη τις δικές τους υπηρεσίες διανομής. Αυτό θα
επιτρέψει στην Deliveroo να εξασφαλίσει δυναμικά νέους συνεργάτες.

Πηγή: https://www.morganstanley.com/ideas/online-food-delivery-market-expands
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ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ CONCEPT
ΤΩΝ EDITIONS

Η άνοδος της «κουζίνας-φαντάσματος»
Στις μέρες μας τα πάντα μοιάζουν να γίνονται online, από
το κινητό μας τηλέφωνο, όπου κι όποτε το θελήσουμε.
Γι’ αυτόν τον λόγο, εταιρείες διανομής φαγητού όπως οι
Deliveroo, Uber Eats και Just Eat πρέπει να συνεχίσουν
να καινοτομούν για να προσφέρουν στους καταναλωτές
αυτό που ζητούν.
Το σωστό φαγητό πρέπει να είναι διαθέσιμο στο
σωστό μέρος και να παραδίδεται τη σωστή
στιγμή. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές εκτός
πόλεων δεν υπάρχουν εστιατόρια ή επιλογές
για να καλύψουν τη ζήτηση από πλευράς
καταναλωτών. Ο αριθμός των αλυσίδων
εστιατορίων που κλείνουν επίσης
μεγαλώνει. Σε συνδυασμό με τους
αυξανόμενους μισθούς, την περιορισμένη
διαθεσιμότητα προσωπικού, το
αυξημένο κόστος των τροφίμων και
τον ανταγωνισμό, η λειτουργία χωρίς
μόνιμη στέγη ή μέσω τρίτων γίνεται
ολοένα και πιο ελκυστική.
Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε
πλέον κουζίνες που έχουν
σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν μόνο
πελάτες delivery, τις γνωστές ως
«σκοτεινές» (dark), «εικονικές»
(virtual), «ψηφιακές» (cloud)
κουζίνες ή «κουζίνες-φαντάσματα»
(ghost).
Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν
τα εστιατόρια να επεκταθούν σε
νέες περιοχές, χωρίς να έχουν να
αντιμετωπίσουν τα έξοδα έναρξης
λειτουργίας και τα έμμεσα έξοδα
που συνδέονται με τη λειτουργία
εστιατορίου σε κεντρική
τοποθεσία, ή να δοκιμάσουν
την απήχηση μιας ιδέας
και κάποιων πιάτων
προτού υπογράψουν
μισθωτήριο
συμβόλαιο.

McCain
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μέλλον
Foodservice
“παραδίδεται”…στην
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Οι κουζίνες-φαντάσματα δεν έχουν τραπεζαρία ούτε βιτρίνα, παρά μόνον έναν περιορισμένο
χώρο αναμονής για τους διανομείς που περιμένουν τις παραγγελίες. Το φαγητό είναι
διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή μέσω εφαρμογής και πωλείται μόνο με διανομή κατ’ οίκον, οπότε
δεν υπάρχει η ανάγκη για πρόσληψη σερβιτόρων. Τα μενού μπορούν να αλλάξουν εύκολα
και γρήγορα και να ανταποκρίνονται χωρίς πρόβλημα στις μεταβαλλόμενες γευστικές
προτιμήσεις και τάσεις των καταναλωτών, ενώ κάποιο πιάτο που δεν είναι δημοφιλές μπορεί
πολύ εύκολα να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Επιπλέον, δίνεται στα
εστιατόρια η δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων, καθώς μια ομάδα διαφόρων εστιατορίων
μπορεί να λειτουργεί στην ίδια κουζίνα-φάντασμα.
Αν και οι κουζίνες-φαντάσματα χάνουν τους περαστικούς πελάτες και τις αγορές
αναψυκτικών/ποτών, που συνδέονται με το γεύμα σε εστιατόριο και έχουν υψηλό περιθώριο
κέρδους, για κάποιους τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Οι κουζίνεςφαντάσματα βοηθούν νέα brands ή ανεξάρτητους επαγγελματίες να εισέλθουν στην
αγορά και μειώνουν κατά πολύ την προμήθεια που απαιτείται από συνεργάτες διανομής
φαγητού, καθώς διαθέτουν χαμηλότερο ενοίκιο και μικρότερα έμμεσα έξοδα. Έτσι, υπάρχουν
μεγαλύτερες δυνατότητες για εξυπηρέτηση στην αγορά του delivery.

Το Deliveroo Editions αξιοποιεί τις κουζίνες-φαντάσματα, ενώ χρησιμοποιεί την τεχνολογία
που επιτρέπει στην Deliveroo να εντοπίζει περιοχές που μπορούν να επωφεληθούν από
διαφορετικές κουζίνες που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Σε συνεργασία με ιδιοκτήτες
εστιατορίων, το Deliveroo Editions προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευελιξία να στεγάσουν
την κουζίνα τους σε έναν «κόμβο» Editions, όπου διάφορα εστιατόρια προσφέρουν γεύματα
ειδικά για delivery.
Οι κόμβοι Editions επιτρέπουν τόσο σε μικρές, τοπικές επιχειρήσεις, όσο και σε μεγάλες
αλυσίδες να έρθουν σε επαφή με νέους πελάτες, να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους
και να δημιουργήσουν «εικονικά brands», χρησιμοποιώντας το φαγητό και τον εξοπλισμό
τους για να στήσουν ένα διαφορετικό μενού ή μια διαφορετική κουζίνα υπό άλλη επωνυμία.
Οι πελάτες μπορούν να δουν αν το γεύμα τους προέρχεται από κόμβο Editions χάρη στο
μοβ λογότυπο Editions που εμφανίζεται στο διαδίκτυο, ενώ όλες οι κουζίνες υπόκεινται σε
έλεγχο από την υγειονομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Food Standards Agency).
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Η Dig Inn παρουσιάζει το μοντέλο διπλής κουζίνας
Η Dig Inn, με καταστήματα στη Βοστόνη και το Rye Brook της Νέας Υόρκης, είναι μια αλυσίδα fast
casual εστιατορίων με μακροχρόνια πείρα στον τομέα του delivery από την αρχή της λειτουργίας
της, πάνω από μια δεκαετία πριν. Η προσέγγιση που ακολούθησαν ήταν να κάνουν την επιχείρηση
καταστημάτων διαθέσιμη στο διαδίκτυο μέσω εξωτερικού παρόχου και να ξεκινήσουν την κατ’ οίκον
διανομή φαγητού. Σύμφωνα, όμως, με τον Scott Landers, τον διευθυντή εξωτερικών επιχειρήσεων
της Dig Inn, το μοντέλο δεν χρειάζεται πια αναβάθμιση αλλά κατάργηση.
Η εταιρεία το πέτυχε αυτό με τη Room Service, μια εικονική κουζίνα μόνο για delivery, που στην
αρχή απευθυνόταν μόνο σε συγγενείς και φίλους. Από την ίδια τοποθεσία του Lower Manhattan που
στεγάζει και την Dig Inn, η υπηρεσία delivery θα διαθέτει διαφορετικά μενού και τεχνικές μαγειρικής
σε σχέση με τα καταστήματα. Ο Landers θεωρεί ότι είναι ένας τρόπος ώστε το delivery να αποβεί
κερδοφόρο.
Η Dig Inn επέλεξε μια διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος: καθώς τα περισσότερα
εστιατόρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαθέτουν τραπεζαρία και να εξυπηρετούν περαστικούς, η Dig
Inn εξέτασε πώς μπορεί να ετοιμαστεί το φαγητό ώστε να μην μεταφέρεται απλά στη διάρκεια της
διανομής —που συνήθως διαρκεί 30 λεπτά— αλλά να βελτιώνεται.

Πηγή: thespoon.tech/dig-inns-new-delivery-model-keeps-the-food-cooking-on-the-way-to-your-door/
www.bloomberg.com/news/features/2019-01-29/dig-inn-wants-to-optimize-your-sad-desk-lunch
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ
Πλέον, υπάρχουν διάφορες κουζίνες-φαντάσματα και κόμβοι
Editions σε ολόκληρη τη χώρα και, θεωρητικά, το άνοιγμα
μιας κουζίνας-φαντάσματος δεν διαφέρει από αυτό ενός
καταστήματος-αλυσίδας, με εξειδικευμένο προσωπικό,
ανταγωνιστικές τιμές και όμοια πιάτα που διανέμονται
σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα.
Ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία ότι οι κουζίνες-φαντάσματα
και η άνοδος του delivery απειλούν όχι μόνο τον κλάδο των
εστιατορίων, αλλά και τον ίδιο τον κλάδο της φιλοξενίας.
Στα περισσότερα εστιατόρια, οι chef είναι εκπαιδευμένοι,
διαθέτουν τεχνογνωσία και έχουν επιλέξει το επάγγελμά τους
λόγω της αγάπης τους προς τη μαγειρική και τη δημιουργία
πιάτων που θα απολαύσουν οι πελάτες. Με τις κουζίνεςφαντάσματα δεν υπάρχει προσωπική επαφή με τους
πελάτες, ούτε μπορεί κανείς να δει την εμπειρία πελατών
που προσφέρει και να αισθανθεί υπερηφάνεια για αυτή.
Τα εστιατόρια-φαντάσματα έχουν μόνο διαδικτυακή
παρουσία, κάτι που σημαίνει ότι χάνεται η ευκαιρία να
περάσει κανείς μπροστά από το εστιατόριο και να δει κάτι
που θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον, αλλά και η δυνατότητα
να εντυπωσιαστούν οι πελάτες από την κορυφαία
εξυπηρέτηση και παρουσίαση του πιάτου κατά τη διάρκεια
του γεύματος. Το φαγητό πρέπει επίσης να σχεδιάζεται
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και να συσκευάζεται με τρόπο που θα το διατηρεί όσο
το δυνατόν πιο φρέσκο και δεν υπάρχει εγγύηση ότι στο
τέλος δεν θα φτάσει στον πελάτη έχοντας κρυώσει ή χάσει
την τραγανότητά του. Η φήμη ενός εστιατορίου για την
εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει εξαρτάται από την
εταιρεία delivery και τις κριτικές που γράφονται online, ενώ
οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
να χάσουν τους υφιστάμενους πελάτες και να πρέπει να
πληρώσουν για εκείνους μέσω της εταιρείας delivery.
Πριν από την επιλογή της συνεργασίας με μια εταιρεία
delivery ή της προσφοράς φαγητού μέσω ενός εστιατορίουφαντάσματος, οι εταιρείες πρέπει να αποφασίσουν αν η
προμήθεια του delivery υπερβαίνει τις πρόσθετες πωλήσεις
που δημιουργούν οι πελάτες delivery και αν είναι πιθανό να
αποκτήσουν νέους πελάτες.
Είναι σαφές ότι, όποια πορεία κι αν ακολουθήσει, ένα
εστιατόριο πρέπει να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες
διανομής για να είναι ανταγωνιστικό. Κάθε βήμα πρέπει
να γίνεται με απόλυτη ευκολία, η διανομή να εκτυλίσσεται
άψογα και η ποιότητα να είναι κορυφαία προκειμένου ένα
εστιατόριο να διατηρήσει τους πελάτες του και να δεχτεί
ενθουσιώδεις κριτικές.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΡΙΟ...
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
DELIVERY
Οι millennials βρέθηκαν στο επίκεντρο για αρκετό καιρό, αλλά δεν
πρέπει να θεωρούμε ότι η Gen Z είναι μια νεότερη εκδοχή τους. Η
συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα είναι έτοιμη να φέρει αλλαγές και —
ενδεχομένως μεγαλύτερο— αντίκτυπο στον κλάδο των εστιατορίων.
Η γενιά Generation Z (άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1995 και
2015) είναι πιο δραστήρια, κοινωνική και ευαισθητοποιημένη απέναντι
σε κοινωνικά ζητήματα, με εντελώς διαφορετικές διατροφικές συνήθειες
από την προηγούμενη γενιά. Ως ομάδα με άτομα ποικίλης εθνικής
προέλευσης που δίνουν μεγάλη σημασία στην υγεία, η γενιά αυτή ωθεί
τα εστιατόρια να επανεξετάσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους,
καθώς και τις τεχνικές marketing και τις ψηφιακές στρατηγικές που
ακολουθούν.
Μέχρι την επόμενη χρονιά, η Gen Z
θα αποτελεί το 40% του συνόλου των
καταναλωτών.
Αντί για παραδοσιακές μεθόδους διαφήμισης,
η Gen Z προτιμά την ψηφιακή συμμετοχή
και αλληλεπίδραση και δεν έχει ιδέα πώς
ήταν η ζωή πριν από το World Wide Web.
Λίγο λιγότεροι από τους μισούς (48%) έχουν
χρησιμοποιήσει εφαρμογή για αγορές και
το ένα τέταρτο έχει χρησιμοποιήσει κινητό
τηλέφωνο για πληρωμή αγορών. Είναι η
πρώτη γενιά που κατανοεί ξεκάθαρα τις
συνέπειες των επιλογών των προηγούμενων
γενιών και που δείχνει να αναζητά την
αλήθεια και όχι αντικείμενα ή εμπειρίες προς
κατανάλωση.
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ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ GEN Z
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ;
Η ΤΙΜΗ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Μεγαλώνοντας μέσα στην κρίση και βλέποντας τους
millennials να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα
που τους εμπόδιζαν να φύγουν από το σπίτι των γονιών
τους, η Gen Z έχει μάθει να λειτουργεί με οικονομική
σύνεση. Τα μέλη της Gen Z είναι πολύ πιο προσεκτικά
με τη διαχείριση των χρημάτων τους σε σχέση με τους
millennials. Οι 3 κορυφαίες προτεραιότητες της Gen
Z είναι η εύρεση θέσης εργασίας, η ολοκλήρωση των
σπουδών και η διαφύλαξη των χρημάτων τους.
Η προσιτή ευελιξία αποτελεί κλειδί για την Gen Z και
τα εστιατόρια πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό
προσθέτοντας στο μενού τους οικονομικές επιλογές,
συνδυαστικές δυνατότητες και πιάτα σε προσφορά
περιορισμένου χρόνου, που μπορούν να προσελκύσουν
νεότερους πελάτες στο εστιατόριο.

*1,981 ερωτηθέντες
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για τον αξιακό κώδικα της Gen Z, η αυθεντικότητα
είναι μη διαπραγματεύσιμη. Και με τις ατελείωτες
ψηφιακές πληροφορίες που μπορούν να βρουν
με μια απλή πληκτρολόγηση, είναι σε θέση να
εντοπίσουν πολύ εύκολα οποιαδήποτε μορφή
εξαπάτησης. Η Gen Z χρησιμοποιεί τα smartphone
και τα tablet της ως εργαλεία αναζήτησης προτού
μπει σε ένα καινούριο εστιατόριο ή κατά τη
διάρκεια του γεύματος, προτού επιλέξει ένα πιάτο
από το μενού. Το 53% ψάχνουν online για άλλα
πιάτα που προτιμούν και δεν είναι διαθέσιμα εκεί
όπου βρίσκονται, το 52% συγκρίνει την τιμή με
αυτή των ανταγωνιστών, ενώ το 51% αναζητά στο
ίντερνετ κάποιο κουπόνι, έκπτωση ή προωθητική
ενέργεια. Σχεδόν το 70% των καταναλωτών που
ανήκουν στην Gen Z δηλώνουν ότι έχουν αφήσει
κριτικές, ενώ παραδέχονται ότι επηρεάζονται πολύ
από τον αριθμό των «like» που συγκεντρώνει μια
εικόνα.
Για να προσελκύσουν τη γενιά αυτή, οι
επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν περισσότερες
εικόνες και λεπτομερείς πληροφορίες για τα πιάτα
του μενού, τα συστατικά, τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες, που θα τους πείσουν να προχωρήσουν
σε αγορά. Καλή, επίσης, θα ήταν η προσφορά
προηγμένης ψηφιακής λειτουργικότητας με
αξιοποίηση στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης —
όπως τα chat bot ή οι ψηφιακοί βοηθοί— που
μπορεί να γίνει πιο έξυπνη χάρη στα δεδομένα που
συγκεντρώνει από κάθε αλληλεπίδραση. Πολλά
εστιατόρια προσφέρουν ήδη αυτήν τη λειτουργία
στο Facebook Messenger, οπότε είναι πιθανό στο
μέλλον να θεωρείται κάτι αναμενόμενο.
Βλέπουμε μεγάλες εξελίξεις στο πώς παραγγέλνει
ο κόσμος και στο πώς γίνεται η διανομή του
φαγητού, επομένως τα εστιατόρια πρέπει να
εφαρμόσουν βασικές ψηφιακές στρατηγικές για
να παραμείνουν σύγχρονα – κάτι που αφορά,
βεβαίως, και τους πελάτες που επισκέπτονται το
εστιατόριο για το γεύμα τους. Για παράδειγμα, η
Chipotle δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να
κερδίσουν πιάτα και δώρα μέσα από παιχνίδια
στην εφαρμογή της και χρησιμοποιεί προωθητικά
μηνύματα κειμένου – ένας εξαιρετικός τρόπος να
απευθυνθεί στο κοινό που δεν απομακρύνεται
από την κινητή συσκευή του. Τόσο σήμερα όσο
και στο μέλλον, οι υπεύθυνοι εστιατορίων πρέπει
να συμμετέχουν σε αυτόν τον ψηφιακό διάλογο
με τους πελάτες τους και να δώσουν στη βάση
πελατών τους την επιβράβευση που επιθυμεί
μέσα από εφαρμογές για delivery, προγράμματα
πιστότητας και γρήγορες παραγγελίες.
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΣΝΑΚ
Οι προσδοκίες της Gen Z είναι αυξημένες και η ταχύτητα
της διανομής είναι κάτι σημαντικό. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα
εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης είναι πιο δημοφιλή από
ποτέ, αλλά οι καταναλωτές της γενιάς Gen Z προσδοκούν
ακόμα πιο βολικές μεθόδους παραγγελίας και άμεση
ικανοποίηση των επιθυμιών τους.
Η Pizza Hut έχει βρει άλλον έναν τρόπο να εντυπωσιάσει
τους πελάτες της, με μια μέθοδο παραγγελίας που
θα μπορούσε να εξαπλωθεί την επόμενη δεκαετία. Η
εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό μενού που
μπορεί να διαβάσει τις κινήσεις των ματιών του πελάτη.
Το «Subconscious Menu» συγκεντρώνει δεδομένα από
τις κινήσεις των ματιών, εντοπίζει τα σημεία όπου εστιάζει
το βλέμμα του πελάτη και προτείνει τα καλύτερα για
εκείνον συστατικά για πίτσα μέσα από 4.896 πιθανούς
συνδυασμούς μέσα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. Αυτή κι αν
είναι γρήγορη και εξατομικευμένη παραγγελία!
Για την προσέλκυση της Gen Z είναι σημαντική η
προσφορά μικρότερων μερίδων και επιλογών για
σνακ, εκτός από τις μερίδες κανονικού μεγέθους, για
τσιμπολόγημα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα μέλη
της Gen Z δεν κάθονται στο τραπέζι για μεσημεριανό
γεύμα, αλλά επιλέγουν φαγητό όποτε τους βολεύει,
ανάλογα με το φορτωμένο πρόγραμμά τους. Επομένως, η
γρήγορη, βολική και εύκολη παραγγελία και διανομή είναι
κάτι απαραίτητο.

ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η Gen Z είναι ιδιαίτερα
δραστήρια και πολυάσχολη,
ενώ προτιμά τις
εξατομικευμένες και υγιεινές
επιλογές. Αν και πολλοί
πελάτες που ανήκουν στην
Gen Z είναι αρκετά νεαροί, οι
αγοραστικές και καταναλωτικές
τους συνήθειες μπορεί να
μείνουν ίδιες όσο μεγαλώνουν,
αφού από μικρή ηλικία έχουν
επηρεαστεί από τους γονείς
τους ώστε να προτιμούν
προϊόντα που είναι καλά για
την υγεία και την ευεξία. Το
πιθανότερο είναι να συνεχίσουν
να προτιμούν για τις αγορές
τους brands με «καθαρή
ετικέτα» (clean-label) που
προωθούν τη διαφάνεια.
Σε σύγκριση με τους
millennials, η Gen Z προτιμά
βιολογικά και φυσικά τρόφιμα,
καθώς και τρόφιμα χωρίς
πρόσθετα. Τα μέλη της Gen
Z είναι πιθανότερο να είναι
χορτοφάγοι και να προτιμούν
τα συστατικά βιώσιμης
παραγωγής, όπως και τα
«υγιεινά» τρόφιμα, που, για
παράδειγμα, δεν περιέχουν
γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς και είναι
βιολογικά. Είναι μια ευκαιρία
για τις επιχειρήσεις να
προωθήσουν τα υγιεινά οφέλη
και την ποιότητα έναντι της
τιμής, καθώς το 41% των
μελών της Gen Z δηλώνουν
ότι θα πλήρωναν περισσότερα
για τρόφιμα που θεωρούν πιο
υγιεινά, ποσοστό που για τους
millennials αντιστοιχεί σε 32%.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΚΑΜΑ
Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των millennials μεγάλωσε με burger, πίτσα και ενίοτε burrito, η νέα πληθυσμιακή ομάδα είναι
εξοικειωμένη με διάφορες κουζίνες από όλον τον κόσμο, και οι καταναλωτές της γενιάς Gen Z προωθούν την κατανάλωση
ανερχόμενων πιάτων και ποτών διεθνούς προέλευσης. Οι γονείς της νεότερης σημερινής γενιάς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά
τους με ευρύτερες γευστικές προτιμήσεις και η Gen Z δείχνει να εκτιμά τη διεθνή κουζίνα από μικρή ηλικία.
Το ενδιαφέρον για τη διεθνή κουζίνα ξεπερνά τις συνήθεις επιλογές, όπως ιταλικό, μεξικάνικο και κινέζικο. Δείχνουν
ενδιαφέρον για τα πιάτα εστιατορίων με διεθνή κουζίνα, που μπορεί να προέρχεται από την Ινδία (36%), τη Μέση Ανατολή
(38%) ή την Αφρική (27%), ενώ οι ενήλικοι καταναλωτές της γενιάς Gen Z είναι πιο πιθανό να εμπνευστούν από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τη γαστρονομία σε σχέση με τις άλλες γενιές: 62% των νέων ηλικίας 18-22 δηλώνουν ότι
μαγειρεύουν στο σπίτι πιάτα διεθνούς προέλευσης που βλέπουν στα social media, έναντι 46% των millennials (ηλικίες 2340) και 23% των καταναλωτών της Generation X (ηλικίες 41-52) που μαγειρεύουν στο σπίτι.
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η Generation Z είναι πιο πρόθυμη από τις προηγούμενες γενιές να μην αγοράσει προϊόντα ή ακόμα και να
μποϊκοτάρει εταιρείες που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις τις. Το 72% της Gen Z θα έδινε περισσότερα χρήματα
για μια υπηρεσία αν αυτή προερχόταν από βιώσιμη παραγωγή.

Η Gen Z ενημερώνεται.
Τα μέλη της Gen Z είναι ενημερωμένα για τέτοιες περιπτώσεις και έχουν την πεποίθηση ότι οι εταιρείες
δεσμεύονται από ηθικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις. Πολλοί έμποροι έχουν εντοπίσει αυτήν την τάση και
έχουν επενδύσει πολλές ώρες και χρήματα για να συνδέσουν το όνομα της επιχείρησής τους με κοινωνικά
ευαισθητοποιημένες πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές για το κοινό-στόχο. Οι προσπάθειες αυτές συχνά
εμφανίζονται ως φιλανθρωπικές δωρεές, σαφείς τοποθετήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές
πλατφόρμες, καθώς και διαφάνεια για τη δραστηριότητα του brand.
Η απαίτηση της Gen Z για ευκολία εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η νέα γενιά ανησυχεί περισσότερο για τον
πλανήτη. Οι καταναλωτές αυτοί εξετάζουν τον αντίκτυπο που ασκεί η διαδικασία διανομής του φαγητού τους στο
περιβάλλον. Με τη βοήθεια ηλεκτρικών λύσεων, έχουν πια διανοιχτεί νέες δυνατότητες για μεθόδους διανομής.
Εταιρείες όπως η Urban Arrow έχουν δημιουργήσει ποδήλατα μεταφοράς με ηλεκτρικό πετάλι που περιορίζει
τη σωματική καταπόνηση του ποδηλάτη. Επίσης, ένα ποδήλατο μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα μέσα στην
κίνηση απ’ ό,τι ένα αυτοκίνητο, ενώ έχει ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
TAKEAWAY

Η τεχνολογία αλλάζει και εξελίσσεται γρήγορα –
τόσο γρήγορα που κάποιες φορές αδυνατούμε να
την παρακολουθήσουμε! Από καταξιωμένες πλέον
εφαρμογές όπως η Just Eat μέχρι φωνητική παραγγελία
και διανομή με drone, η εικόνα του delivery διαρκώς
μεταβάλλεται. Κάθε επιχείρηση πρέπει να εξετάζει πώς θα
προσαρμόζεται στο μέλλον για να παραμείνει επιτυχημένη
και να αναπτύσσεται. Παρακάτω μπορούμε να βρούμε
τροφή για σκέψη σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε να
ψήνουμε burger και να τηγανίζουμε πατάτες και για το
πώς οι πελάτες θα εξακολουθούν να αγοράζουν:
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DELIVERY & TAKEAWAY:
Τι είναι σημαντικό και πώς το εφαρμόζουμε;

Τόσο το delivery όσο και το φαγητό σε πακέτο έχουν πολύ μεγάλη απήχηση. Αλλά ακόμα και αυτές οι ευκαιρίες
συνεπάγονται τις δικές τους προκλήσεις, με μια από αυτές να είναι η λειτουργική αναγκαιότητα προσθήκης νέων
καναλιών πώλησης χωρίς να επηρεαστεί η βασική επιχειρηματική λειτουργία. Ωστόσο, οι πειραματισμοί ερευνητών
και επιχειρήσεων έχουν αναδείξει βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ελαφρύνουν τη μεγάλη επιβάρυνση της
προσφοράς φαγητού σε πακέτο ή μέσω delivery με την ίδια ποιότητα που απολαμβάνουν οι επισκέπτες του
καταστήματος. Παρακάτω θα δούμε ορισμένες συμβουλές για βασικούς τομείς που αφορούν την προσφορά εκτός
του χώρου λειτουργίας, τη συσκευασία και την προώθηση. Τι θέλει ο κόσμος; Είναι βασικό για ένα εστιατόριο να
προσφέρει τα πιάτα που επιθυμούν οι καταναλωτές. Όποια κι αν είναι η κουζίνα του καταστήματος, είναι πάντα
ωφέλιμο να προσφέρονται κάποια πιάτα με μεγάλη απήχηση, καθώς και συνοδευτικά ή ορεκτικά.

1

Διαδώστε το παντού
Η πρώτη στρατηγική για την προσέλκυση παραγγελιών σε ειδικές περιστάσεις είναι να
βεβαιωθείτε ότι οι τακτικοί σας πελάτες γνωρίζουν τι προσφέρετε. Οι υπενθυμίσεις στον ιστότοπο
και τα φυλλάδια στα τραπέζια βοηθούν να προετοιμαστεί το έδαφος για να παρουσιαστούν
γιορτινά μενού, συνδυαστικά μενού ή δυνατότητες μαζικής παραγγελίας, για πίτσα, σάντουιτς
και συνοδευτικά, όπως τηγανιτές πατάτες. Τονίστε τις υπηρεσίες πακέτου και διανομής που
προσφέρετε στον ιστότοπο του εστιατορίου, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών διανομής. Επίσης, στις
παραγγελίες που προορίζονται για πακέτο ή delivery, προσθέστε μενού και επαγγελματικές κάρτες
που αναγράφουν τις υπηρεσίες διανομής, δίνοντας έμφαση στον ιστότοπο ή την εφαρμογή του
εξωτερικού παρόχου.
Teaser στην αρχική σελίδα του εστιατορίου, όπως «Έτοιμοι για την αποφοίτηση;/Έτοιμοι για
το ματς;» μπορούν να παρέχουν link στα αντίστοιχα μενού για οικογένειες ή ομάδες ατόμων
που αναζητούν μαζική τροφοδοσία, ενώ οι αναρτήσεις στα social media μπορούν επίσης να
ενημερώνουν τους πεινασμένους πελάτες για τις ειδικές προσφορές.
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2
4

Χρησιμοποιήστε συσκευασίες υψηλής ποιότητας
Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των πελατών που παραγγέλνουν delivery ή φαγητό σε
πακέτο είναι μήπως το γεύμα δεν έχει την ίδια ποιότητα με αυτό που σερβίρεται στο εστιατόριο.
Γι’ αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζετε ότι το φαγητό των πελατών είναι ζεστό
και τραγανό – άλλωστε, σε κανέναν δεν αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες που έχουν μαλακώσει.
Χρησιμοποιήστε συσκευασίες που εμποδίζουν τη συγκέντρωση υγρασίας και επιλέξτε πατάτες
σε σχήμα που διατηρεί τη θερμοκρασία, όπως πατάτες με φλούδα ή κρούστα. Άλλες συμβουλές
για να βεβαιωθείτε ότι οι τηγανιτές πατάτες και τα υπόλοιπα τηγανιτά τρόφιμα παραμένουν
ζεστά είναι να χρησιμοποιήσετε χαρτοπετσέτες για να μονώσετε τη συσκευασία, όπως και
καπάκια ή άλλες μεθόδους που καλύπτουν πλήρως το φαγητό. Όσο για την τραγανότητα, οι
συσκευασίες που επιτρέπουν στο φαγητό να αναπνέει κάνουν θαύματα.

3

Προωθήστε τις
προνομιακές
επιλογές
Ωστόσο, η προώθηση
προσφορών περιορισμένου
χρόνου σε προνομιακές
τιμές εξαιτίας κάποιας
γιορτής μπορεί ενίοτε να
αποτρέψει τους τακτικούς
πελάτες, λέει ο Collins.
Αντίθετα, προτείνει να
«πειράξετε» τα συνηθισμένα
πιάτα του μενού για να
ταιριάζουν με τη γιορτή,
όπως, π.χ., να προσφέρετε
πίτσα και γλυκά σε σχήμα
καρδιάς την ημέρα του Αγίου
Βαλεντίνου. Μια ακόμα ιδέα
μπορεί να είναι η προσφορά
ειδικού μενού για ραντεβού,
που θα περιλαμβάνει
συνοδευτικά όπως τηγανιτές
πατάτες με τυριά/αλλαντικά,
πατάτες premium ή πατάτες
σε σχήμα βάφλας.

Προσθέστε μια ξεχωριστή πινελιά
Μια απλή κίνηση που μετατρέπει ένα καθημερινό γεύμα σε εορταστικό είναι η προσθήκη ενός
ειδικού επιδορπίου ή ορεκτικού. Για κάποιες ξεχωριστές ημέρες, όπως η Ημέρα της Μητέρας,
αυτό απαιτεί επιδεξιότητα. «Πώς δημιουργούμε μια εμπειρία που θα προσφέρει στις μαμάδες
αυτό που επιθυμούν αν μείνουν σπίτι αντί να βγουν έξω;»
Οι ξεχωριστές συσκευασίες ή η διανομή από οδηγούς με σμόκιν μπορούν επίσης να κάνουν
τη διαφορά. Η συνεργασία με τοπικά ανθοπωλεία, σπα, σαλόνια ομορφιάς ή σοκολατερί και
η προσφορά αποκλειστικών πακέτων εμπειριών που ξεπερνούν το φαγητό είναι άλλος ένας
τρόπος για να κάνετε τους ερωτευμένους, τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τους αποφοίτους
κ.λπ. να αισθανθούν ξεχωριστοί.

Πηγή: Technomic’s 2016 Takeout & Off-Premise Dining Consumer Trend Report • The Why Behind the Dine, Spring 2017
• Restaurant Business, “Potential Sales Mix for Delivery Could Top 40%, Study Finds,” – August 2017

Το μέλλον “παραδίδεται”…στην πόρτα σας | 29

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DELIVERY
Πολλές επιχειρήσεις βελτιώνουν τις διαδικασίες που ακολουθούν για το
delivery και το φαγητό σε πακέτο.

• Ε
 πιλέγουν προϊόντα που αντέχουν τη
μεταφορά.
• Τα
 συσκευάζουν σε κουτιά που τα
προστατεύουν περισσότερο και
συχνά φέρουν το εμπορικό σήμα της
επιχείρησης για να ενημερώσουν το
κοινό.
• Κάποια

εστιατόρια συσκευάζουν μαζί
με τις παραγγελίες δωρεάν σος ή
δείγματα για να δείξουν την εκτίμησή
τους στους πελάτες.
•

Επιπλέον, επιλέγουν για τη διανομή εξωτερικούς συνεργάτες με προσήλωση στη σωστή εξυπηρέτηση πελατών
και εκπαιδεύουν το δικό τους προσωπικό ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά και ευγενικά τις
παραγγελίες που δέχεται από κοντά ή μέσω τηλεφώνου.

•

Προώθηση μέσω branding. Η συσκευασία μπορεί να μεταδώσει ισχυρά μηνύματα προώθησης του εστιατορίου
στους καταναλωτές που παραγγέλνουν στο σπίτι. «Αυτό μπορεί να είναι κάτι εντελώς απλό, π.χ. ένα αυτοκόλλητο
με το λογότυπο και το τηλέφωνο του εστιατορίου ή βοηθητικά είδη που φέρουν το εμπορικό σήμα, όπως
χαρτοπετσέτες», λέει η Jackie Rodriguez, senior project manager στην Datassential.

•

Συχνά στις παραγγελίες delivery προστίθενται φυλλάδια που προωθούν ειδικές προσφορές, π.χ. για μεγάλους
αθλητικούς αγώνες.

•

Το δείγμα ενός ξεχωριστού πιάτου από το μενού μπορεί επίσης να ευχαριστήσει τους πελάτες.
«Τα εστιατόρια πλήρους εξυπηρέτησης, ειδικά τα πιο αναβαθμισμένα, πολύ συχνά δωρίζουν και μια μικρή
γευστική έκπληξη», λέει η Rodriguez. «Αυτό δεν είναι κάτι ξένο για τους καταναλωτές, οπότε μπορεί να κερδίσει
τις εντυπώσεις και στο φαγητό σε πακέτο».

•

Προσέξτε τους τρόπους σας στις τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι
επιχειρήσεις δεν πρέπει να ξεχνούν το πατροπαράδοτο τηλέφωνο
πάνω στη βιασύνη τους να υιοθετήσουν την ψηφιακή τεχνολογία.
«Η τηλεφωνική κλήση εξακολουθεί να αποτελεί τη μέθοδο που
οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν για να παραγγέλνουν
φαγητό σε πακέτο και delivery», λέει η Rodriguez. Επομένως, είναι
σκόπιμο να διαθέτετε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και έναν
ήσυχο χώρο στον οποίο θα δέχεται τις τηλεφωνικές παραγγελίες.
«Οι καλοί τρόποι στο τηλέφωνο δεν είναι κάτι που γνωρίζουν όλοι
οι σημερινοί εργαζόμενοι», παρατηρεί ο Green. «Οι άνθρωποι,
ειδικά οι νεότερες γενιές, δεν μιλούν πια τόσο πολύ στο τηλέφωνο.
Χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και συγκεκριμένη διατύπωση
κατά την επικοινωνία, ώστε ο πελάτης να αποκτήσει την επιθυμητή
εμπειρία εξυπηρέτησης».specific scripting to communicate the
right customer-service experience.”

•

Προσθέστε στη σακούλα του delivery ένα μικρό δωράκι για να κερδίσετε τις εντυπώσεις των πελατών. Ίσως ένα
δωρεάν cupcake ή λίγα onion rings, γεμιστές πιπεριές jalapeño ή πατατοκροκέτες μαζί με τις τηγανιτές πατάτες.

•

Συμπεριλάβετε ένα κουπόνι για έκπτωση ή ένα δωρεάν ορεκτικό με την επόμενη παραγγελία. Μια καλή ιδέα,
επίσης, είναι να παρακινήσετε τον πελάτη να αποκτήσει κάρτα μέλους που εξασφαλίζει διάφορες μορφές
επιβράβευσης.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DELIVERY
•

Επιλέξτε τη σωστή εικόνα που θέλετε να βγάζει ο συνεργάτης προς τα έξω. Στη Honey Butter Fried Chicken, η
Christine Cikowski και ο Joshua Kulp ήθελαν πολύ να εισέλθουν στην ανταγωνιστική αγορά του delivery, όμως, όπως
πολλές επιχειρήσεις, ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στο κόστος και την πολυπλοκότητα της δημιουργίας του κατάλληλου
προγράμματος. Έτσι, οι chef και οι εταίροι που συμμετείχαν στη διοίκηση, συνεργάστηκαν με μια εξωτερική εταιρεία
παροχής υπηρεσιών διανομής, την Caviar, που συμμερίζεται τη φιλοσοφία τους όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών.
«Σίγουρα θέλουμε ο κόσμος να έρχεται για φαγητό στο εστιατόριό μας», λέει η Cikowski.
«Αλλά το delivery είναι μονόδρομος. Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με μια εταιρεία delivery με εξαιρετική φήμη, που
προσφέρει υπηρεσίες που ταιριάζουν στον χαρακτήρα της επιχείρησής μας και εκπροσωπεί επάξια το brand μας».
«Προειδοποιούμε τους πελάτες να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή συνεργατών», λέει ο Green. «Το εστιατόριο είναι
αυτό που θα λάβει την αρνητική κριτική αν η παραγγελία φτάσει κρύα, ακόμα κι αν αυτό οφείλεται στον εξωτερικό πάροχο
υπηρεσιών delivery».

•

Προτείνετε την αγορά επιπλέον ειδών με τις παραγγελίες delivery.

•

Κάντε καλές πράξεις. Όταν πρόσφατα το Λος Άντζελες αντιμετώπισε πρωτοφανείς
βροχοπτώσεις, η τοπική αλυσίδα εστιατορίων Lemonade ανακοίνωσε ότι θα
πραγματοποιούσε δωρεάν διανομές για αρκετές ημέρες. Η Honey Butter Fried Chicken
στέλνει δωρεάν φαγητό σε πελάτες και μέλη της ομάδας της για να τους ευχηθεί γρήγορη
ανάρρωση ή για να γιορτάσει τη γέννηση ενός μωρού.

Η βελτιωμένη εμπειρία πελατών είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου
προγράμματος delivery και φαγητού σε πακέτο. Το αποτελεσματικό branding, η κατάλληλη
εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεργασία με μια εταιρεία delivery με καλή φήμη και
η προσφορά δωρεάν αντικειμένων που κλέβουν τις εντυπώσεις μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.
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ΟΙ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

8 στους 10 πελάτες που παραγγέλνουν λένε ότι οι πατάτες που παραλαμβάνουν έχουν
χάσει την τραγανότητά τους! Αν και οι τηγανιτές πατάτες είναι το πιο δημοφιλές συνοδευτικό
μέσα στο εστιατόριο, οι 6 στους 10 καταναλωτές δεν παραγγέλνουν τηγανιτές πατάτες στο
delivery!
Ο συνδυασμός του ατμού από τις πατάτες με το αδιαπέραστο πολυστυρένιο ή το αλουμινόχαρτο
που χρησιμοποιείται για να τυλίξει τις πατάτες στο delivery είναι σκέτη καταστροφή.

Ευτυχώς όλα αυτά θα αλλάξουν!
Η σωστή εξίσωση για τραγανές πατάτες στο delivery:

ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ DELIVERY
+ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
= ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ (ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ!)

Πηγή: Technomic (εξωτερικό ινστιτούτο), Global quantitative study Takeaway & Delivery, Oct 2018
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ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ DELIVERY
Η McCain, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός
κατεψυγμένων προϊόντων πατάτας στον κόσμο,
διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση
για τη δημιουργία του κατάλληλου προϊόντος. Τώρα,
με την κυκλοφορία της νέας σειράς «SureCrisp» που
διαθέτει μοναδική, αόρατη επικάλυψη, τα εστιατόρια
μπορούν να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και να
προσφέρουν τέλειες πατάτες σε κάθε παραγγελία.
Με διακρίσεις σε διαγωνισμούς τυφλής γευσιγνωσίας,
η καινοτόμος επικάλυψη συμβάλλει ώστε οι πατάτες να
μένουν πιο ζεστές και πιο τραγανές για περισσότερη
ώρα – κάτι που σημαίνει ότι, επιτέλους, οι πατάτες
διατηρούνται τραγανές και στο delivery, αφού μένουν
έτσι μέχρι και 20 λεπτά.

ake Longer
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Tips s Las

Easy rispines
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ
the C
FRY SLEEVE

ΚΟΥΤΙ DELIVERY
(ΑΧΙΒΑΔΑ)
CLAM SHELL
ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 1

Βάλτε τις πατάτες
μέσα στον φάκελο

ΤΙ ΝΑ

ΚΑΝΕΤΕ

ΒΗΜΑ 2
ΒΗΜΑ 2

Διπλώστε τη
χαρτοπετσέτα για να
σκεπάζει την κορυφή.

ΒΗΜΑ 3

Βάλτε τον φάκελο
όρθιο, πάνω από
κάθε άλλο κουτί μέσα
στη σακούλα. Κλείστε
καλά τη σακούλα
για ασφάλεια στη
διαδρομή.

ΤΙ ΝΑ
ΜΗΝ
ΚΑΝΕΤΕ

Δημιουργήστε προσεκτικά
3 τρύπες (όχι σχισμές) σε
κάθε πλευρά του κουτιού
(15 συνολικά), αν αυτές
δεν υπάρχουν ήδη

Μην
Μην χρησιμοποιείτε
χρησιμοποιείτε
αλουμινόχαρτο
θερμαντική λάμπα
Μην βάζετε τη
σος πάνω από τις
πατάτες (π.χ. loaded
fries) μέσα στο κουτί
του delivery
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Τυλίξτε το burger ή το
σάντουιτς σε 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.

Μην χρησιμοποιείτε
αδιαπέραστο
πολυστυρένιο

ΚΟΥΤΙ DELIVERY
(ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ
ΠΤΕΡΥΓΙΑ
ΠΑΝΩ)
FOLDEDΑΠΟ
CARTON
ΒΗΜΑ 1

Ανοίξτε τα πλευρικά
πτερύγια του κουτιού
ώστε να ανοίξει και
τοποθετήστε στον πάτο
μια χαρτοπετσέτα για
να απορροφήσει την
υγρασία.

ΒΗΜΑ 2
Τυλίξτε το burger ή το

σάντουιτς σε 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
περισσότερη υγρασία.
Κλείστε καλά τη σακούλα
για ασφάλεια στη
διαδρομή.

Γεμίστε μόνο τα
2/3 του κουτιού
Τοποθετήστε τα
κουτιά σε χάρτινες
σακούλες, όχι σε
πλαστικές

www.mccainfoodservice.co.uk
Τηλ.: 210 2834091 146573 E-mail: mccainhellas@mccain.com

