
 

 

 Případová studie 
smažené kuře

peckwaterbrands.com

Řešení

VýsledkyPříklad
Mohammad se chtěl zaregistrovat 
u společnosti Peckwater Brands 
poté, co viděl, jak úspěšný je jeho 
přítel z oboru. Pandemie ovlivnila 
jeho tržby a on chtěl využít další 
prostor a kapacitu k zajištění 
dodatečných příjmů. Bylo pro něj 
také stále obtížnější udržet krok s 
potravinářskými trendy a zaujmout 
zákazníky všech věkových kategorií.

Mohammad zahájil v roce 2021 prodej 
dvou našich konceptů založený na 
kuřecím masu. Spolupráce s námi 
pro něj znamenala nejen další zdroj 
příjmů, ale také vyřešila jeho problém 
s oslovením širšího spektra zákazníků. 
Vytvoření našich značek zahrnovalo 
analýzu tržních dat, abychom 
předběhli trendy v potravinářském 
průmyslu - což se projevilo tím, že 
Mohammadova zákaznická základna 
se rozšířila o mladší členy.

“Odvádíte skvělou 
práci, momentálně 

mám Seoul Chikin a Flip 
the Bird a je to pro mě 

perfektní.” 
Mohammad, 

Majitel

 framgångsrika 
beställningar hittills

2,743

 genomsnittligt betyg 
på plattformarna 

4,30
Dosavadní 

tržby

58 570 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this needs to be changed like this:
Dosavadní tržby: 1464250CZK
The other 2 parts are in Swedish or Finnish not in Czech



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie 
pizzerie

Řešení

VýsledkyPříklad
Hamdi je technicky založený člověk, 
který věděl, že rozvoz jídla a virtuální 
značky jsou cestou vpřed, ale neviděl 
Peckwater Brands v akci. Na začátku 
váhal, zda se má přihlásit, protože s 
omezeným množstvím kuchyňských 
prostor a zaměstnanců se nechtěl 
připojit k něčemu, co by bylo příliš 
komplikované, zabíralo příliš mnoho 
místa a odvádělo pozornost od jeho 
vlastní restaurace.

Hamdi se rozhodl, že PWB je pro jeho 
podnikání nejvhodnější, a naše značky 
mu nyní přinášejí dalších více než 22 
tisíc euro měsíčně. Pro něj je na našich 
službách nejlepší to, že jsou opravdu 
tak jednoduché, jak jsme je popsali. Náš 
model zabírá v jeho kuchyni jen málo 
místa, protože jsme zjednodušili naše 
menu tak, že se ingredience překrývají 
v 95 %. To znamená, že Hamdi získává 
dodatečné příjmy, ale jeho hlavní náplní 
může zůstat jeho vlastní pizzerie.

 “Viděl jsem, že se to daří tady, 
viděl jsem, že se to daří i na jiných 

místech, a myslím, že je to velmi 
chytrý podnikatelský nápad a je 

to velmi jednoduché - nezabírá to 
příliš mnoho místa a v podstatě 
provozujete mnoho podniků na 

jednom místě, takže plně využíváte 
prostor, který máte.”

Hamdi, 
Generální ředitel

úspěšných objednávek 
k dnešnímu dni

11 092

Měsíční 
nárůst o

12,1 % 
Dosavadní 

tržby

19 000 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 475 000 CZK



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie restaurace
 rychlého občerstvení

Řešení

VýsledkyPříklad
Než se Suresh stal majitelem 
Queen’s Kitchen, pracoval jako 
kontraktor v IT a kromě lásky 
k indickému jídlu neměl žádné 
zkušenosti s provozováním 
restaurace. O víkendech byla 
restaurace vytížená, ale všední 
dny představovaly výzvu. Protože 
se jí dařilo na UberEats, společnost 
Peckwater Brands ji oslovila s 
konceptem virtuální značky.

Queen’s Kitchen měla v oblasti 
vážnou konkurenci, ale po 
zjištění mezery na trhu jsme se 
úspěšně uvedli na trh 3 značky. 
Náš provozní tým provedl audit 
stávající kuchyně a přispěl k jejímu 
uspořádání, což také pomohlo 
Sureshovi zlepšit služby pro tento 
zákazníky v restauraci.

“Tuto indickou restauraci jsem 
převzal během pandemie v květnu 
2020. Nikdy jsem nevedl kuchyni a 
neměl jsem ponětí, co dělám. Tým 
PWB mi se vším pomohl. Manažer 

provozu značky mi dokonce pomohl 
upravit uspořádání kuchyně pro 

zlepšení její efektivity. Spolupráce s 
PWB bylo nejlepší rozhodnutí, jaké 

jsem kdy udělal. Bez nich bych se 
nedostal tak daleko.”

Suresh, 
Majitel

Měsíční 
nárůst o

29 % 

Průměrné 
hodnocení na trhu

 4,3 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

20 600 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 515 000 CZK



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie 
Burger Restaurant

Řešení

VýsledkyPříklad
Dino chtěl zvýšit své prodeje. 
Chtěli také vyzkoušet něco 
nového a viděli, že smažené kuře 
je oblíbené. Specializují se na 
hovězí a grilované kuřecí burgery 
a smažené kuře nebylo součástí 
jejich nabídky. Vzhledem k 
nedostatku zdrojů na vývoj menu 
jim partnerství s PWB umožnilo 
rozšířit nabídku o další druhy 
kuchyní.

Po auditu provozu restaurace 
Ritto’s jsme zavedli značky, které 
maximalizovaly prostor v kuchyni 
i využití stávajících surovin, což 
restauraci Ritto’s pomohlo snížit 
plýtvání. Na tým udělala kvalita 
potravin PWB největší dojem a 
nyní provozují naše značky také 
ve své sesterské provozovně.

 “Byl jsem optimistický, ale 
po práci s produktem a jeho 

vyzkoušení, stejně jako po 
zkušenostech se službami, 

jsem nemohl být spokojenější. 
Teď když to dělám, miluji 

to. Koncept je geniální! 
Nepochybuji o tom, že PWB 

bude za chvíli na tisících 
místech.”

Dino, 
Majitel

Měsíční 
nárůst o

11 %

Průměrné 
hodnocení na trhu

4,5 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

14640 €

€€

Veronika Halvelandova
Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 366 000 CZK

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie 
kebabárny

Řešení

VýsledkyPříklad
Bahri má 20 let zkušeností v 
pohostinství, takže dokáže 
rozpoznat dobrý koncept, když ho 
vidí. Stejně jako ostatní zjistil, že 
má nedostatečně využitý prostor 
v kuchyni a pracovní marži, která 
by mohla být nižší, kdyby byl 
objem prodeje vyšší. Spolupráce 
se společností Peckwater Brands 
také umožnila společnosti 
Hanworth Kebab House dozvědět 
se více o odvětví rozvozu.

Zavedli jsme 2 virtuální značky 
podle existující mezery na trhu 
v této oblasti, které se osvědčily 
vedle hlavní nabídky typu Kebab 
kuchyně. Na tým zapůsobilo, že 
mnoho ingrediencí již bylo v jejich 
hlavní nabídce, což usnadnilo 
školení a také umožnilo rychlejší 
spuštění.

“Společnosti Peckwater 
Brands dávám 10 bodů z 10. 

Pokud již restauraci máte, 
proč nevydělat více, za stejné 
náklady. Nyní musím najímat 

další zaměstnance kvůli 
tomu, jak dobře to jde, a to je 

příjemný problém. Když to 
dokážu já, dokážete to i vy!!!”

Bahri, 
Generální ředitel

měsíční 
nárůst 

16%

Průměrné 
hodnocení na trhu

4,5 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

15 131 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 378 275 CZK



 

 

peckwaterbrands.com

 Mexická restaurace 
Případová studie

Řešení

VýsledkyPříklad
Vzhledem k tomu, že pandemie 
zamezila vstup zákazníků do 
restaurace, bylo zřejmé, že je třeba 
diverzifikovat nabídku, protože jen 
rozvoz restaurace nemohl pokrýt 
náklady na udržení restaurace v 
provozu. Společnost Atanaska 
také chtěla udržet své cenné 
zaměstnance v podniku a zajistit, 
aby měli plně vyškolený tým v době, 
kdy bude restaurace opět otevřena 
pro stravování.

Oslovili jsme společnost Atanaska se 
sadou 3 konkurenčních virtuálních 
značek, které odpovídaly mezeře 
na trhu v dané oblasti, doplněnou 
o školení personálu a marketing. 
Společnost Atanaska byla velmi 
ohromena kvalitou fotografií a 
minimálním potřebným vybavením. 
Nyní mají v provozu čtyři naše 
značky.

 “Když jsem byl osloven společností 
PWB, odhadovali průměrně 100 

objednávek týdně. Po 10 měsících 
jich dostáváme více než 300, což mi 

zvyšuje tržby o 12 tisíc euro týdně. 
Příjmy, které použiji na rekonstrukci 

své restaurace. 1. za posledních 
5 let jsem mohl dát sobě i celému 

svému týmu “Den matek” volno 
díky dodatečným příjmům, které mi 

PWB přineslo!”

Atanaska, 
Majitel

měsíční 
nárůst  o

23 %

Průměrné 
hodnocení na trhu

4,3 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

66 576 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 1 664 400 CZK



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie 
rybí restaurace

Řešení

VýsledkyPříklad
Bhasker věděl, že jeho restaurace 
s Fish & Chips má potenciál 
získat větší část trhu s rozvážkou, 
ale bylo těžké vědět, kde začít. 
Když se dozvěděli o společnosti 
Peckwater Brands, potěšil je náš 
přístup k vývoji správných značek 
a nabídky a také to, jak cenově 
dostupné je zahájení provozu.

Na již tak konkurenčním trhu 
rozvozových služeb jsme 
postupně uvedli na trh tři 
značky. V 16. týdnu již proifly 
Bhaskerovi přinášely dodatečný 
obrat 5000 euro týdně. Jejich 
nejoblíbenější částí spuštění bylo 
nasazení našeho provozního 
týmu, který zajistil, že všichni 
jejich zaměstnanci byli řádně 
proškoleni.

  “Moje zkušenost se společností 
je úžasná. Je to teď spíš jako moje 
podnikatelská rodina. Mám pocit, 

že v této těžké době, kdy lidé 
ztratili tolik osobního i profesního, 

vám takovéto příležitosti mohou 
opravdu pomoci nastartovat 

vaše podnikání a s odhodláním a 
tvrdou prací se velmi brzy začnete 

dopracovávat k dosažení 
svých cílů.”

Bhasker, 
Majitel

měsíční 
nárůst 

46%

Průměrné 
hodnocení na trhu

4,3 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

16 444 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 411 100CZK



 

 

peckwaterbrands.com

Případová studie
turecké restaurace

Řešení

VýsledkyPříklad
Mumtaz věděl, jaký potenciál 
má přidání virtuální značky pro 
jeho restauraci, jeho výzvou bylo 
vytvořit značky a přesně vědět, jak 
maximalizovat marže, a zároveň 
pokračovat v provozování vlastní 
restaurace. Když se dozvěděl o 
společnosti Peckwater, která nabízí 
hotové, vysoce kvalitní značky 
připravené k zavedení do jakékoli 
stávající kuchyně, řekl si, že to zkusí.

Mumtaz zahájil provoz se třemi našimi 
značkami kuřecího masa a během 7 
týdnů od zahájení provozu již realizoval 
více než 1000 úspěšných objednávek. 
Pro Mumtaze je nejlepší, že má čas 
věnovat se vlastní restauraci, ale 
zároveň může sklízet finanční odměny 
z provozování virtuálních značek. 
Stačí mu jen vyrábět jídlo a se zbytkem 
se může spolehnout na společnost 
Peckwater. Systému důvěřuje, protože 
vidí, že se k němu zákazníci den co den 
vracejí.

“Peckwater Brands 
bych opravdu 

doporučil, je to tak 
snadné dělat vedle 

svého podnikání a 
tým je opravdu milý a 

vstřícní.”
Mumtaz, 

Majitel

Měsíční 
nárůst o

17,7 % 

Dosavadní 
úspěšné prodeje 

23 529 € 
Průměrný měsíční 

přidaný příjem

6000 €

€€

Veronika Halvelandova
@coralie@peckwaterbrands.com Hi Coralie, this has to be changed accordingly:
Dosavadní tržby: 150 000CZK


