
  Å Etablere en online identitet
   Lær hvordan:

1.
     2. Å Tiltrekke kunder gjennom søkemotorer og sosiale medier
     3. Gjør kunder om til fans og ambassadører

Tidbit Hub
presenterer:
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markedsføringsstrategi og få vekst på ditt
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Skill deg ut i et overfylt restaurantmarked
I Norge opererer 8.000 restauranter, og mer enn 11.000 utsalgssteder. Omtrent
60% av spisesteder mislykkes det første året. 80% innen fem år.

Dårlig mat og / eller service vil helt sikkert dømme de fleste restauranter,
men ikke alt mislykkes på grunn av det som er på innsiden. Ofte er det det
kundene ser på utsiden - eller ikke ser - som avgjør suksess.

Folk spiser ikke på steder de ikke finner. De kommer ikke tilbake til en
restaurant hvis de ikke blir minnet om tidligere erfaringer. For å tiltrekke deg
nye besøkende og lojale kunder, må du skille restauranten din fra
mengden. Og i dagens digitale verden, betyr det å markedsføre
virksomheten din på nett. Masse!

En tretrinns guide til online promotering
av innhold for en restaurant
Denne guiden tilbyr en tretrinns veiledning til hvordan markedsføre
restauranten din på nett. Bruk den til å bygge og beholde en god:

Online identitet - gjennom opprettelsen av en logo og et nettsted. 

Online tilstedeværelse - gjennom søkemotoroptimalisering, pay-
per-click promotering og synlighet på søkemotorer

Online Personality - gjennom konsekvent kunde-engasjement via
sosiale medier og e-post.

Hvis du ikke har benyttet deg av denne måten å gjøre det på, eller hvis du
har gjort det tidligere og det ikke har gjort nytte, så kan du bruke denne
guiden for å få markedsføringsinnsatsen på sporet og oppnå suksess.

Hvis du har gjort dette allerede eller gjennomført ett eller flere trinn, kan du
gå gjennom hva du kan gjøre bedre. Har du fått igjen for arbeidet?

Har du et nettsted?
Har markedsføringen et utseende som gjenspeiler kundene dine?
Samhandler du med andre spisesteder på sosiale medier?
Er restauranten synlig på førstesiden på Google når folk søker etter et
sted å spise? På første side?
Sender du e-post til kunder med tilbud som gjør at de kommer igjen?

5 typiske spørsmål å stille når du
skal markedsføre på nett

Tidbit Hub -
Tidbitglobal.com



5 sekunder

Gjør et varig inntrykk med
en vakker og gjennomtenkt logo
Potensielle kunder kan bedømme restauranten din allerede før de noen gang
prøver maten eller opplever den bra servicen din. Merkevarebyggingen din
må derfor gi et godt førsteinntrykk som varer lenge.

Merkevarebyggingen eller "rebranding-prosessen" begynner ofte med en
tilpasset logo. En logo er et fundament for hvordan bedriften utspeiler seg.
Det kan visuelt skille deg fra konkurrentene dine og er viktig for å nå frem.

En profesjonelt designet logo vil gjenspeile kvaliteten på restauranten din.

Det vil også etablere restaurantens identitet og personlighet. Hvis den er
riktig designet, kan dette alene fastslå om spisestedet ditt er et passende
sted å spise som en familie, eller en for en elegant setting på date eller
møte. Det er opp til deg å fronte restauranten til den passende
målgruppen!

En minneverdig logo vil forsterke merkevaren din hver gang kunder ser
restauranten online eller rundt i byen. Det vil følge en rød tråd gjennom
alle aktivitetene du gjør for å markedsføre virksomheten.

5 krav til en god restaurantlogo

Er gjennomsnittlig tid det tar en potensiell
restaurantgjest å bedømme restaurantens merkevare.

1.Arbeid med eksperter som spesialiserer seg på logoer. En kjedelig logo vil
skade merkevaren din. En kompleks logo vil begrense forståelsen av hva
du leverer.

2. Forstå viktigheten av farger. Riktige farger kan stille restauranten din i et
positivt lys og forsterke kjerneverdiene restauranten har.

3. Se for deg logoen på skilt, menyer, bord, uniformer, nettsiden din og
annet markedsføringsmateriell. Hvordan vil det se ut på forskjellige
bakgrunner?

4. Lag en logo som gjenspeiler tankene og følelsene du vil gjestene skal ha
når de spiser på restauranten din (f.eks. morsom, familievennlig, elegant
osv.).

5. Forsikre deg om at designeren oppretter og leverer logoen i flere
filformater: (.JPG, .PNG, .EPS, .tiff, etc). Dette gjør at du kan bruke den på
forskjellige medier. 

Etabler en identitet
på nett



84%

Maksimer sjansene dine med en
proff hjemmeside
Hvordan bestemmer folk hvor de skal tilbringe fredagskvelden sin? De finner
et sted å spise mens de er på farten! 

For mange år siden så de i gule sider (telefonboken). I dag, gjør de disse
søkene nesten utelukkende på nett. 

Uten et nettsted vil sultne gjester slite med å finne restauranten. Hvis du har
en dårlig konstruert nettside, kan potensielle kunder velge andre steder å
spise. Når du bygger nettstedet ditt og fyller det med innhold, bør du vurdere
hvordan folk søker etter restauranter, og hvordan de velger:

Kanskje du anser restauranten din som en pub, delikatesseforretning,
spisestue eller en kafé. Men for å bli inkludert i de fleste restaurantsøk, er
det faktisk ordet "restaurant" som må vises i nettstedets innhold og
metadata for å dukke opp først i resultatene.

Av restaurantgjester ser på flere restaurant-
hjemmesider før de velger spisested. 

85% søker på ordet ‘restaurant.’

78% av gjester søker etter en mat-kategori

40% søker etter lokasjonen de er i

75% av gjester ser restaurantmenyen på telefonen sin

Vis menyen din, og beskriv maten på nettstedet ditt. Dette vil hjelpe
søkemotorer forstår hva du serverer. Lanser også "nettbasert bestilling" så
du kan selge maten din online og øke omsetningen din markant.

Gjester søker etter byen de spiser i, og mange bruker ordet "i nærheten" når
de søker etter restauranten. I tillegg er 17% av restaurantens søk basert på at
de ligger i nærheten av hoteller. Ta med restaurantens navn, adresse og
telefonnummer på en fremtredende måte på hver side av hjemmesiden.

Det er 62% mindre sjanse for at en restaurantgjest velger din restaurant hvis
de ikke kan se menyen på telefonen deres. Nettstedet ditt må være lesbart
og navigerbart på nettbrett og smarttelefoner. Dette er et viktig punkt. 

Etabler en identitet
på nett



Tiltrekke kunder gjennom
søkemotorer og online
Søkemotorer

40%

Hvordan kunder finner deg på nett
Du har nå etablert restaurantens identitet på nett. Men folk må fortsatt klare
å finne deg på nett. Dette kan du klare fint gjennom disse grepene:

• Søkemotoroptimalisering (SEO)
• PPC-annonser (Pay-per-click)
• Synlighet på f.eks "Google My Business" 

av restaurantssøk inkluderer søkeord som 
"nærme meg" eller en bestemt by

Søkemotorer som Google og Yahoo eksisterer for å gi nyttig, relevant
informasjon basert på søkeord. De organiserer innhold på nett slik at
den mest passende informasjonen vises øverst i søkeresultatene.

Hvordan kunder finner deg på nett

Søkemotorer bestemmer om nettsiden din er godt oppbygd og om
den er passende å vises til visse personer ved at de analyserer: 

• Innholdet på nettstedet ditt
• Linker til og fra nettstedet ditt
• Sosiale medier
• Omtaler på tredjeparts nettsteder og medier

Jo høyere SEO-ranking du har, desto høyere vil nettstedet ditt vises i
søkeresultatene for bestemte søkeord termer. Og jo høyere du vises på
rangering, jo større potensial vil en kunde ha for å finne deg online!

Hvordan forbedre SEO-rangeringen?
Å forbedre SEO-rangeringen din betyr å oppgradere nettstedene dine
basert på rangeringsfaktorene vist ovenfor. Det er en organisk prosess som
kan ta seks måneder eller lenger for å se resultater av aktivitetene.

Du må kontinuerlig forbedre rangeringsfaktorene og være konsekvent.
I tillegg endrer søkemotorer, og / eller legger til flere rangeringsfaktorer for
å holde seg oppdatert med søketrendene til en hver tid.

Tiden og kunnskapen som trengs for å forbedre SEO-rangering krever
vanligvis profesjonell assistanse. Dette er en verdifull investering som gir
deg mer tid til å drive restauranten mens du øker synligheten på nettet.



Hva er forskjellen på SEO og PPC?

5 fordeler med å investere i PPC ads

Grunnleggende om PPC

Målet med søkemotoroptimalisering (SEO) og pay-per-click (PPC)
annonsering er å rangere nesten på toppen av de største søkemotorene.
Det som skiller disse faktorene er hvordan restauranter oppnår synlighet og
hvordan den kan opprettholde denne synligheten. 

SEO og PPC retter seg mot separate seksjoner innenfor søkemotorer. SEO
gjelder for organisk synlighet, mens PPC fokuserer på sponsede lenker.
Begge har fordeler og ulemper: 

             kan gi mer umiddelbare resultater når det gjelder rangeringer og
trafikk. Men det krever at du betaler for hver besøkende.

En populær strategi er å investere i PPC-annonser mens du samtidig
jobber for å forbedre SEO-rangeringen din. På den måten genererer
restauranten din umiddelbar trafikk frem til den organiske rangeringen er
god nok til tiltrekke oppmerksomhet fra potensielle kunder.

Bedrifter har i gjennomsnitt 20,- i inntekter for hele 10,- brukt på AdWords

Du kan målrette annonser basert på geografi, tid på dagen og
restauranttype

Analytics hjelper deg med å bestemme effektiviteten til annonser og
hvor du skal foreta nødvendige justeringer

Du betaler bare når en bruker klikker på annonsen

Trafikk kan oppstå i løpet av få dager etter at en PPC-kampanje ble startet

Gir vanligvis mer umiddelbare, målbare resultater enn SEO.

Lar deg målrette kommunikasjonen din mot bestemte målgrupper (dvs.
folk som ville besøke restauranten din).

Krever bare betaling når en bruker klikker på annonsen din.

Gjør det mulig å måle kampanjens/annonsens effektivitet bedre enn
andre former for reklame.

PPC

             lar deg motta gratis og ubegrenset trafikk etter å ha fått en
høy søkemotorrangering. Men fordi det er en organisk prosess, vil det
sannsynligvis ta flere måneder før du merker økt trafikk.

SEO

Tiltrekke kunder gjennom
søkemotorer og online
Søkemotorer



51%

Engasjer kundene gjennom sosiale
medier og e-post markedsføring
Markedsføring og aktivitet med gjestene er avgjørende for restaurantens
langsiktige suksess. Men vil kunder husker deg i løpet av en måned, tre
måneder eller et år senere, når er de i humør for en kveld ute? Du må ofte
minne de på hva du driver, hva du kan gi dem og hvor du er!

Med en minimal investering kan du holde deg engasjert med kunder som
bruker sosiale medier og dra nytte av effekten av e-postmarkedsføring. Hva er
det? Du kan bruke disse kanalene for å gjøre følgerne dine til ambassadører
som sprer ordet videre til venner, medarbeidere og venner på sosiale medier.

mer sannsynlig for at kunder kjøper mer av deg
om de er fan av bedriften på Facebook

Proaktivt engasjere kunder. Vis frem stilen og "brandet" gjennom bilder,
video, innlegg og kunde anmeldelser.

Tiltrekk deg førstegangsbesøkende og få gjester som kommer igjen
med kuponger via sosiale medier og spesielt Facebook-annonser.

Øk rangeringen for søkemotoren.

Gjør kundene til fans og
ambassadører

Du burde markedsføre restauranten på sosiale medier for å:

400,-

I gjennomsnitt resulterer 10,- brukt på e-postmarkedsføring i 400,-
avkastning.

Et studie viste at 91% av amerikanske voksne liker å motta e-poster med
reklame fra selskaper som de har et kundeforhold med. Det er mye likt i
Norge!

Folk som oppgir e-postadressen sin gir deg i faktisk tillatelse til å kontakte
dem.

Det er en kostnadseffektiv måte å markedsføre spesielle arrangementer,
dagens rett og nye retter på menyen eks.

E-post er enkelt for mottakere å dele med andre, og gir deg den ekstra
eksponeringen ved at det sprer seg. 

Det at du når ut til kundene kan oppmuntre dem til å skrive gode
anmeldelser på platformer som Tripadvisor, og til å følge deg på sosiale
medier.

Er den gjennomsnittlige avkastningen for hver 10,- som blir
brukt på e-post markedsføring. 

Du burde markedsføre restauranten på sosiale medier fordi:



Nå de store gruppene med mennesker
med en god sosiale medier strategi
Restauranter avhenger sterkt av "word of mouth" prinsippet. Det vil si at folk
snakker om, og deler sine erfaringer med restauranten. Sosiale medier gir din
kundene en plattform der de kan fortelle hundrevis, til og med tusenvis, av
venner om deg - i det øyeblikket de sitter der.

Bruk sosiale medier til å kommunisere med kundene, vis frem "brandingen" og
bygg og forsterk merkevaren din slik at den alltid er god.

Du kan legge ut vanlig innhold som:

• Informererer folk hva som skjer på restauranten din.
• Introduserer de ansatte for følgerne dine.
• Fremhever nye ting på menyen, tilbud og arrangementer.

Gjør kundene til fans og
ambassadører

Få kundene til restauranten med kuponger

Restauranter kan også bruke sosiale medier for å vise sin samfunnsånd.
Det å støtte lokale idrettslag er for eksempel svært nyttig. Skriv om andre
lokale virksomheter. Hjelp til å fremme verdifulle formål i ditt område.

Øk aktiviteten din på Facebook med promotering

Når du engasjerer deg på sosiale medier, er det tre grunnleggende
regler å følge:

Legg ut nytt innhold regelmessig (men ikke for ofte) 
Integrer innholdet ditt med hjemmesiden din, e-postmarkedsføringen
og andre kampanjer som du kjører
Analyser aktivitetene, se etter trender og reagerer deretter på dette

Med mer enn 2,8 milliarder brukere inneholder Facebook et massivt volum av
innhold. Restauranter kan bryte gjennom jungelen av innlegg ved å
promotere innleggene sine. 

Du kan kjøpe Facebook-annonser for så lite som 10,- per dag. De tilbyr 10 til
100 ganger mer eksponering enn å legge ut innlegg alene. I tillegg lar
annonser deg velge mellom forskjellige kampanjer basert på målet ditt
(f.eks. henvise folk til nettstedet ditt, gi tilbakemelding på restauranten din
osv.). Du kan også målrette annonsene dine mot spesifikke potensielle
kunder. Det kan være å målrette etter demografi, beliggenhet etc.

Kuponger på sosiale medier gjør egentlig Facebook-siden din til en
inntektskilde. Bruk kupongene til å gi for eksempel 2 for 1 tilbud, gratis drinker
eller forretter og andre rabatter.

Når kunder løser inn disse kupongene, kan du samle inn data som du kan
bruke til å markedsføre på et senere tidspunkt!



Ressurser 

Tiltrekke kunder gjennom
søkemotorer og online
oppføringer

I tillegg til denne artikkelen har Tidbit flere nyttige artikler og videoer
som du som restauranteier kan se på. Da besøker du siden vår
Tidbit Hub! Nedenfor ser du noen innlegg fra Tidbit hub: 

Vi i Tidbit har hjulpet uttallige restauranter med sin markedsføring og
bestillingssystemer. Ønsker du å øke salget, få flere ordre og mer fornøyde
gjester? Da burde du ta en prat med en av våre kundeansvarlige! 

Ring Tidbit i dag!  

https://tidbitglobal.com/hvordan-vi-okte-gjennomsnittlig-ordreverdi-
pa-restaurant-raus-med-36-tidbit-menyoptimalisering/

https://tidbitglobal.com/7-mater-restauranten-kan-overleve-covid-19/

https://tidbitglobal.com/against-all-odds-raus-doblet-omsetningen-
under-lockdown/

https://tidbitglobal.com/hva-er-tidbit-for-din-restaurant/

https://tidbitglobal.com/hvorfor-man-bor-ha-online-betaling-med-
mobil-bestilling/

Tidbitglobal.com - Tlf: 93803396


