
 

 

Sült csirke elvitelre 
esettanulmány 

peckwaterbrands.com

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Mohammad szívesen csatlakozott a 
Peckwater Brands-hez, miután látta, 
milyen sikeres volt az egyik barátja 
az iparágban. A világjárvány hatással 
volt az eladásaira, és ő szerette volna 
teljes mértékben kihasználni konyhája 
területét és kapacitását, ezzel 
további bevételre szert tenni. Egyre 
nehezebbnek érezte, hogy lépést 
tartson az élelmiszer-trendekkel, és 
ételeivel kielégítse minden korosztály 
igényeit.

A Mohammad 2021-ben indult 
két csirkemárkánkkal. Számára a 
velünk való munka nemcsak extra 
bevételt biztosított, hanem sikerült 
bővíteni vásárlói körét mindenféle 
korosztállyal.  Brandjeinkhez a piaci 
adatok folyamatos elemzése is társul, 
hogy megelőzzük az élelmiszeripar 
trendjeit – ezt tükrözi Mohammad 
vevőkörének bővülése is a fiatalabb 
tagokkal.

 „Nagyszerű munkát 
végeztek, nekem jelenleg 

Seoul Chikin és Flip the 
Bird van, és számomra ez 

tökéletes.” 

Mohammad, 
Tulajdonos

sikeres 
megrendelés

2,743

 Átlagos vásárlói 
értékelé

4,30
 HUF Az eddigi 

bevétel

24.241.167

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Pizzéria 
esettanulmány 

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Hamdi egy technológiavezérelt személy, 
aki tudta, hogy az ételkiszállítás és a 
virtuális márkák jelentik a jövőt, de még 
nem látta a Peckwater Brands ételek 
elkészítésének folyamatát. Kezdetben 
tétovázott, hogy jelentkezzen-e, mert 
a korlátozott számú konyhai hely és 
személyzet miatt nem akart olyasmire 
vállalkozni, ami túl bonyolult, túl sok 
helyet foglal,amivel hátráltatná a saját 
éttermét.

Hamdi úgy döntött, hogy a PWB a 
legalkalmasabb számára, és márkáink 
most már több mint 20 000 GBP-t 
hoznak neki havonta. Számára az a 
legjobb a szolgáltatásunkban, hogy az 
valóban olyan egyszerű, mint ahogy 
leírtuk. Modellünk csupán egy kis helyet 
foglal a konyhájában, mivel étlapjainkat 
úgy terveztük, hogy az összetevők 95%-
ban fedjék egymást. Ez azt jelenti, hogy 
Hamdi megkapja a többletbevételt, 
de továbbra is koncentrálhat saját 
pizzériájára.

„Láttam, hogy jól megy itt, és 
láttam, hogy jól megy máshol 

is. Szerintem ez egy nagyon 
okos üzleti terv és nagyon 

egyszerű – nem foglal túl sok 
helyet, és lényegében számos 

vállalkozást vezethetsz 
egyetlen helyről, így teljes 
mértékben kihasználva a 
rendelkezésre álló teret”  

Hamdi, 
Főigazgató 

sikeres 
megrendelés

11.092

 -os havi 
növekedés

12,1%
 HUF Az eddigi 

bevétel

7.870.401

€€



 

 

Gyorséttermi 
esettanulmány

peckwaterbrands.com

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Mielőtt a Queen’s Kitchen 
tulajdonosa lett volna, Suresh 
informatikai vállalkozóként 
dolgozott. Az indiai ételek 
iránti szeretetén kívül nem volt 
tapasztalata étteremvezetésében. 
A hétvégék forgalmassá tették 
ugyan az éttermet, a hétköznapok 
kihívást jelentettek. Mivel nagyon jól 
teljesített az UberEats platformon, 
a Peckwater Brands felkereste a 
virtuális márkákkal kapcsolatban.

A Queen’s Kitchennek komoly 
versenytársai voltak a területen, 
de miután megtaláltuk a piaci rést, 
együtt sikeresen elindítottunk 3 
márkát. Operációs munkatársunk 
felmérte a meglévő konyhát, és 
segített kialakítani egy hatékonyabb 
elrendezést, ami szintén segített a 
Sureshnek javítani a szolgáltatást.

„A 2020 májusi világjárvány 
idején indítottam ezt az indiai 
éttermet. Soha nem vezettem 

konyhát, és fogalmam sem volt, mit 
csinálok. A PWB csapata segített 

nekem mindezen. Az operációs 
menedzser még abban is segített, 

hogyan rendezzem át a konyhám a 
hatékonyság érdekében. A PWB-vel 

való együttműködés volt a legjobb 
döntésem, amit valaha hoztam. 

Nélkülük nem jutottam volna el idáig.”

 Suresh, 
Tulajdonos 

Átlagos vásárlói 
értékelés

4,3

 -os havi 
növekedés

29%
 HUF Az eddigi 

bevétel

8.576.23

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Burger étterem 
esettanulmány

A megoldás

Az eredményekA kihívás
A Ritto’s étterem növelni szerette 
volna eladásait. Valami újat 
is szerettek volna kipróbálni, 
és látták, hogy a sült csirke 
nagyon népszerű. Marhahús- 
és grillcsirke-hamburgerekre 
specializálódtak, de a rántott csirke 
nem tartozott a repertuárjukhoz. 
Az étlapfejlesztéshez szükséges 
erőforrások hiánya miatt döntöttek 
a PWB-vel való együttműködés 
mellett, hogy más típusú ételeket is 
forgalmazhassanak.

Az étterem felmérésekor 
felajánlottuk azokat a márkákat, 
amelyek maximalizálták a konyhai 
területet, valamint a meglévő 
összetevők felhasználását, ezzel 
segítetve az étterem veszteségének 
csökkentését. A csapatot leginkább a 
PWB élelmiszerek minősége nyűgözte 
le, és ma már másik éttermükben is 
üzemeltetik márkáinkat.

„Optimista voltam, de miután 
csatlakoztunk és kipróbáltam 

a termékeket, valamint 
láttam a szolgáltatást, nem 

is lehettem volna boldogabb. 
Most csinálom, és imádom is. 

A koncepció zseniális! Nincs 
kétségem afelől, hogy a PWB 

pillanatok alatt több ezer helyen 
elérhető lesz.”

 Dino,
 Tulajdonos 

Átlagos vásárlói 
értékelés

4,5 

 -os havi 
növekedés

11%
 HUF Az eddigi 

bevétel

6.059.602

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Kebab étterem 
esettanulmány

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Bahri 20 éves tapasztalattal 
rendelkezik a vendéglátás területén, 
így felismeri a jó koncepciót, ha 
meglát egyet. Másokhoz hasonlóan, 
nála is volt kihasználatlan 
konyhaterület és munkaerő, amely 
magasabb értékesítési volumen 
esetén csökkent volna. A Peckwater 
Brands-szel való együttműködés 
lehetővé tette a Hanworth Kebab 
House számára, hogy többet tudjon 
meg az ételkiszállításról.

Bevezettünk 2 virtuális márkát mely 
hiányzott a térségben, amelyek 
már bizonyítottan jól működnek a 
fő, Kebab konyha típusa mellett. 
A csapatot lenyűgözte, hogy sok 
összetevő már a főmenüjükben 
jelen volt. Ez megkönnyítette a 
betanulást, és lehetővé tette a 
gyorsabb indulást is.

„10-ből 10-et adok a Peckwater 
Brands-nek. Ha már úgyis megy 

a bolt, miért ne keressünk  
több pénzt a meglévő 

kiadások mellett. Most újabb 
alkalmazottra van szükség, 

mert olyan jól megy! De ez 
legyen a legnagyobb probléma. 

Ha én meg tudom csinálni, akkor 
Neked is menni fog!!!”

Bahri, 
Főigazgató

Átlagos vásárlói 
értékelés

4,5 

 -os havi 
növekedés

16%
 HUF Az eddigi 

bevétel

6.262.845

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Mexikói étterem
esettanulmány

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Mivel a világjárvány nem 
engedte az étteremben történő 
kiszolgálást, nyilvánvalóvá vált, 
hogy újításra van szükség, hiszen 
a jelenlegi kiszállítási értékesítés 
nem tudta kitermelni az étterem 
nyitvatartásának költségeit. 
Atanaska emellett szerette volna 
megtartani értékes munkatársait 
is, és gondoskodni akart arról, hogy 
teljesen képzett csapatuk legyen, 
mire az étterem újra kinyithat.

Atanaskát 3 versenyképes 
virtuális márkával kerestük meg, 
amelyek lefedték a térség piaci 
hiányosságait, gondoskodtunk 
a személyzet képzéséről és a 
marketingről is. Atanaskát nagyon 
lenyűgözte a fotók minősége és a 
minimális eszközigény. Most már 
négy márkánkat üzemelteti.

„Amikor a PWB megkeresett, átlagosan 
heti 100 megrendelést becsültek 

nekünk. 10 hónapja dolgozunk együtt 
és ez már több mint 300, ami heti 

11.000 fonttal növeli az eladásaimat. 
Extra bevétel, amelyet az éttermem 

felújítására fogok fordítani. A PWB 
által behozott többletbevételnek 
köszönhetően öt év alatt először 

tehettem meg, hogy magamnak és az 
egész csapatomnak kiadjam az „Anyák 

napját” mint szabadnap!”

 Atanaska, 
Tulajdonos

Átlagos vásárlói 
értékelés

4,3

 -os havi 
növekedés

23%
 HUF Az eddigi 

bevétel

27.554.681

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Fish and Chip Shop
esettanulmány

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Fish & Chips üzletként Bhasker 
tudta, hogy nagyszerű lehetősége 
van a kiszállítási piacon való 
terjeszkedésre, de kihívás volt, 
hogy hogyan is kezdje. Amikor 
megismerték a Peckwater Brands-t, 
örömmel fogadták a megfelelő 
márkák és menük fejlesztésére 
irányuló megközelítésünket, valamint 
hogy milyen kevés befektetést 
igényel ezen éttermek elindítása.

Fokozatosan három márkát 
vezettünk be a már korábban is 
erős konkurenciával bíró kiszállítási 
piacon. A 16. héten Bhasker 
már heti 5000 GBP bevételre 
tett szert a kiszállításokból. Az 
együttműködésünk kedvenc része 
az, hogy az operatív csapatunk 
elkötelezetten gondoskodtak 
arról, hogy minden alkalmazottjuk 
megfelelő képzésben részesüljön.

„Csodálatosak a tapasztalataim 
a céggel kapcsolatban. Vagy már 

inkább az üzleti családom. Úgy 
érzem, ezekben a nehéz időkben, 

amikor az emberek annyit 
veszítettek mind személyes, mind 

üzleti téren, az ilyen lehetőségek 
valóban segíthetnek abban, hogy 

elindítsanak egy vállalkozást, és 
elszántsággal, kemény munkával 

elég hamar elérhetik céljaikat.”

 Bhasker,
 Tulajdonos

Átlagos vásárlói 
értékelés

4,3

 -os havi 
növekedés

46%
 HUF Az eddigi 

bevétel

6.804.981

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Török étterem
esettanulmány

A megoldás

Az eredményekA kihívás
Mumtaz tisztában volt a virtuális 
márkák előnyeivel, a kihívást számára 
a márkák létrehozása jelentette, 
és hogy hogyan is maximalizálja 
a hasznot, miközben továbbra is 
saját éttermére fókuszál. Amikor 
megismerte a Peckwater-t, amely 
kész, kiváló minőségű márkákkal 
rendelkezik, amik már létező 
konyhákba bevezethetőek, úgy 
gondolta, hogy kipróbálja.

A Mumtaz 3 csirkemárkánkkal 
indult, és a 7 hét együttműködés 
során már több mint 1000 sikeres 
megrendelést teljesített. Mumtaz 
számára az a legjobb, hogy van ideje 
a saját éttermére koncentrálni, de 
a virtuális márkák működtetésének 
anyagi bevételét is élvezheti. Neki 
csak az ételt kell elkészítenie, a többit 
pedig Peckwaterre bízhatja. Bízik a 
rendszerben, mert nap mint nap látja a 
visszatérő ügyfeleket.

„Nagyon ajánlom a 
Peckwater Brands-et! 
Egyszerű a saját üzlet 

mellett csinálni, és a 
csapat nagyon kedves 

és segítőkész”
Mumtaz, 

Tulajdonos

 HUF Sikeres 
eladás

 9.738.219

 -os havi 
növekedés

17,7%
HUF extra 

bevétel

2.483.066

€€


