
5 estratégias
infalíveis para 
o seu delivery 
decolar



Que bom ter você aqui !

CCO & COO

Sandra Mortari

Considerando a realidade atual, trabalhar com delivery
se tornou um pilar de sustentação para qualquer 
negócio da gastronomia 

Estima-se para 2022 um crescimento de até 30% para empresas do setor 
e para caminhar em direção ao sucesso é fundamental estar atento às 
tendências do mercado e construir uma operação sólida e eficiente.

Nós da LET’S Delivery, conhecemos e vivenciamos na prática as 
rotinas do delivery e à partir dessa experiência reunimos dicas 
fundamentais para que seu negócio tenha uma operação otimizada 
e lucrativa. 
Entender que o delivery vai além das entregas é o primeiro passo.

Pronto para descobrir como enfrentar os desafios 
e ter um delivery de sucesso?



Para o restaurante trabalhar com delivery e se destacar no meio de tantas lojas 
nos diversos marketplaces é necessário se preparar para os novos desafios deste 
mercado, desde ter uma cozinha funcional com operação otimizada durante o 
preparo dos pedidos e entrega eficaz, até criar programas de fidelidade para o 
seu cliente, lançando mão de toda hospitalidade que ele merece. 

Já é uma realidade que 94% dos consumidores preferem fazer o pedido por um 
app de delivery e com isso cerca de 72% dos restaurantes já estão cadastrados 
em apps de entrega, pois estes são a nova vitrine para seu restaurante. 

O Mercado de Delivery

Quanto mais plataformas um restaurante possuir, 
mais diversificado será seu público e maiores 
oportunidades de vendas ele terá, sem esquecer 
de preços e fotos atraentes.

Afinal, quais são as 
estratégias capazes de 
colocar o seu delivery à 
frente da concorrência?



Uma vez que seu estabelecimento é livre para celebrar contratos com 
diferentes plataformas, saber gerenciá-las com agilidade e processos 
otimizados passa a ser um diferencial para o seu negócio.

Dica da LET’S

Aumente seus 
canais de venda

Estratégia
1

Integrar seu restaurante em mais de uma plataforma de delivery irá garantir visibilidade e diversidade de 
público, gerando novas oportunidades para aumentar seus pedidos e a receita de sua loja.

Contratos de exclusividade com apps limitam sua área de atuação e impactam a versatilidade do públi-
co-alvo. Além disso, em caso de instabilidade do app sua loja perderá 100% das vendas. 

Buscar alternativas de canais de vendas que encurtam a distância entre sua cozinha e o consumidor é es-
sencial para satisfazer as suas expectativas de sucesso no delivery e melhorar a experiência do cliente.



Uma tendência no delivery é transformar a sua cozinha 
em uma operação multimarcas. Isso significa que em uma 
mesma estrutura é possível se apresentar ao público com 

diferentes marcas e cardápios, usando a mesma equipe, 
os mesmos equipamentos e os mesmos insumos, 

maximizando a capacidade produtiva. 

Estratégia
2Marcas virtuais

Mais oportunidades 
dentro da sua operação 
para as suas marcas decolarem no delivery.

Ao criar diferentes marcas virtuais nos aplicativos de 
delivery, você aumenta as chances de lucratividade do 

seu negócio tendo a possibilidade de vender em todos os 
momentos do dia, atendendo aos mais diversos públicos. 

Com mais vendas e utilizando a mesma estrutura, você 
dilui custos e aumenta a rentabilidade por prato vendido, 

melhorando seus ganhos na operação.

Ser multimarcas possibilita 
otimizar o estoque garantindo 
mais giro e frescor na comida.



Solução
1Gestor de pedidos

Para facilitar a operação em múltiplas 
plataformas, é essencial ter um sistema 
integrador de pedidos.

Nós desenvolvemos o Max, um gestor 
que recebe todos os seus pedidos, per-
mite edição e atualização de itens nos 
cardápios e uma visualização ampla da 
sua operação em tempo real mantendo 
um histórico para auxiliá-lo na tomada 
de decisões de forma acertiva através 
dos relatórios. 



Estratégia
3Dark Kitchens

Uma tendência que se consolida a cada dia 
são as operações de delivery sem 
atendimento físico, portanto sem mesas e 
garçons.

Cresce a cada dia o número de cozinhas 
que operam exclusivamente delivery, 
em hubs (condomínios de cozinhas 
independentes) ou individuais.

Esse modelo tem um custo operacional 
muito reduzido por se tratar de cozinhas 
funcionais, com aluguéis mais atrativos e 
infra-estrutura de consumo completa e 
individualizada, localizadas em regiões 
estratégicas para atingir determinado 
público.



Estratégia
3Dark Kitchens

Você sabia?
85% dos negócios que começaram 
na pandemia pretendem manter a 
solução do delivery como um dos 
seus canais de venda.

As Dark Kitchens permitem que você 
obtenha vantagens de custos em 
relação a uma operação tradicional 
de cozinha, melhorando o seu resul-
tado financeiro com maior número 
de pedidos. 

Por serem estruturas de baixo custo, 
são perfeitas para testar o seu 
produto no mercado e para expandir 
a sua marca.

A Let’s Delivery pode 
te ajudar a encontrar 
o melhor lugar para 
expandir o seu 
delivery!



Tão importante quanto seu pedido chegar ao cliente 
é ter a certeza que foi uma entrega segura e dentro 
do prazo estabelecido.

Estratégia
4Excelência nas entregas

Surpreenda com embalagens criativas e 
sustentáveis para causar uma primeira 
boa impressão, valorizando a sua marca 
e conduzindo novos seguidores para 
suas redes sociais. 

As embalagens contam muito para a 
experiência do consumidor e para a 
divulgação da sua marca, pois são 
importantes ferramentas de marketing e 
vão atrair a atenção do seu público.

Mas não se esqueça: para garantir uma boa 
avaliação, dentro das embalagens deve ter uma 
comida supreendentemente deliciosa! 



Estratégia
5Logística é 

fundamental

Estruturar a logística de suas entregas é tão importante quanto todo o preparo do 
prato. Ter uma taxa de entrega atrativa pode ser um ponto decisor para seu cliente. 

Gostou? A LET’S Delivery 
desenvolveu uma solução 
para a gestão da sua loja
ficar mais simples e lucrativa

65% dos consumidores afirmam que 
ENTREGA GRÁTIS é um fator decisivo 
de compra

Ter mais de um parceiro de logística garante maior disponibilidade de 
entregadores e mais agilidade na entrega, além de não te deixar sem capacidade 
de entrega em caso de instabilidade em um determinado aplicativo.
 
Reveja sua operação logística junto as plataformas para ter uma redução de 
taxas e firme parcerias com operadores 
logísticos mais rápidos e com menor 
frete para o seu cliente.



Solução
2

Leilão logístico

Ter mais players de entrega integrados 
através de um único sistema permite que 

o mercado se desenvolva de uma maneira 
mais eficiente e justa para todos

Os entregadores podem escolher em 
quais apps desejam trabalhar e 

receber uma remuneração justa por isso.

Utilizando o Max, você não apenas 
reduz as suas taxas mas 

também contribui para um 
mercado mais saudável e 
competitivo para todos e 

melhorias no setor.

Use nossa tecnologia para 
entregar seus pedidos e 

diminua as taxas dos aplicativos.



O único software de gestão de delivery com 
inteligência de consultoria

Praticidade para 
o seu negócio

Parcerias para o seu 
delivery Seu delivery sempre 

no topo
Aceite pedidos 

automaticamente, 
edite seus cardápios 

de maneira integrada,
relatórios exclusivos, 
tudo em um só lugar, 

além de outros benefícios 
que te fazem chegar 

mais longe.

Com o Max você pode 
ter múltiplos canais de 
venda sem aumentar a 
complexidade da sua 
gestão. E conta com 

acesso a parceiros únicos 
especializados em food 
service para melhorar 

a sua operação.

Tenha a sua loja sempre 
em destaque nas 

plataformas de delivery 
ao utilizar o Max como 

sistema de gestão do seu 
negócio sem fazer 

esforço extra por isso.

Acesse o site: max.lets.delivery 
e solicite uma demonstração



lets.delivery

letsdeliverycompany 

lets_delivery

(11) 4040-2629Faça parte da 
revolução 
do delivery


