
 

 

 Stekt kyckling restaurang 
casstudie

peckwaterbrands.com

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Mohammad ville gärna anmäla sig till 
Peckwater Brands efter att ha sett 
hur framgångsrikt det var för en vän 
till honom i branschen. Pandemin 
hade påverkat hans försäljning och 
han var angelägen om att använda 
sitt extra utrymme och sin kapacitet 
för att skapa ytterligare intäkter. Han 
fann det också allt svårare att hålla sig 
uppdaterad om mattrender och hålla 
kunder i alla åldrar engagerade.

Mohammad lanserade 2021 två av 
våra kycklingmärken. För honom 
har samarbetet med ossinte bara 
gett honom ytterligare intäkter, utan 
har också löst hans problem med 
att engagera en bredare publik. I 
skapandet av våra varumärken ingick 
att analysera marknadsdata för att 
ligga steget före trenderna inom 
livsmedelsindustrin - vilket återspeglas 
i att Mohammads kundbas utökas med 
yngre medlemmar.

“Ni gör ett fantastiskt 
jobb, jag har Seoul Chikin 

och Flip the Bird för 
tillfället och för mig är det 

perfekt”

Mohammad, 
Ägare

 framgångsrika 
beställningar hittills

2,743

 genomsnittligt betyg 
på plattformarna 

4,30
sek Försäljning 

hittills

640 000

€€



 

 

Pizzeria
Casstudie

peckwaterbrands.com

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Hamdi är en teknikdriven person som 
visste att matleveranser och virtuella 
varumärken är vägen framåt, men 
han hade inte sett Peckwater Brands i 
praktiken. Han var tveksam till att anmäla 
sig i början eftersom han, med endast 
en begränsad mängd köksutrymme och 
personal, inte ville anmäla sig till något 
som skulle vara för komplicerat, ta upp 
för mycket utrymme och ta bort från 
hans egen restaurang.

Hamdi bestämde sig för att PWB var det 
bästa alternativet för hans verksamhet 
och våra varumärken ger nu ytterligare 
240 000 sek och mer per månad. För 
honom är det bästa med vår tjänst att 
den verkligen är så enkel som vi har 
beskrivit. Vår modell tar bara lite plats i 
hans kök, eftersom vi har effektiviserat 
våra menyer så att ingredienserna 
överlappar varandra med 95 %. Detta 
innebär att Hamdi får de extra intäkterna, 
men hans huvudfokus kan förbli sin egen 
pizzeria.

“Jag har sett det gå bra här, jag 
har sett det gå bra på andra 

ställen och jag tycker att det är 
en mycket smart affärsidé och 

det är mycket enkelt - det tar inte 
upp för mycket utrymme och du 

driver i princip flera företag på 
samma ställe så du utnyttjar det 

utrymme du har fullt ut.”

Hamdi, 
Verkställande direktör

 lyckade 
beställningar hittills

11 092 

 tillväxt från månad 
till månad 

12,1%
SEK i genomsnittlig 

månadsintäk

210 000

€€



 

 

 Drottningens kök 
Casstudie

peckwaterbrands.com

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Innan Suresh blev ägare till 
Queen’s Kitchen arbetade han 
som entreprenör inom IT och 
hade ingen erfarenhet av att 
driva en restaurang förutom sin 
kärlek till indisk mat. Helgen höll 
restaurangen upptagen, men 
veckodagarna var en utmaning. 
Eftersom restaurangen presterade 
bra på UberEats tog Peckwater 
Brands kontakt med konceptet 
Virtual Brands.

Queen’s Kitchen hade allvarlig 
konkurrens i området, men efter 
att ha hittat en lucka på marknaden 
har vi framgångsrikt lanserat 
3 varumärken. Vårt driftteam 
granskade det befintliga köket och 
bidrog till layouten, vilket också har 
hjälpt Suresh att förbättra servicen 
för denna restaurang.

“Jag tog över den här indiska 
restaurangen under pandemin i maj 

2020. Jag hade aldrig drivit ett kök 
och hade ingen aning om vad jag 
gjorde. PWB-teamet hjälpte mig 

genom allt detta. Brand Operations 
Manager hjälpte mig till och med att 

göra om min kökslayout för bästa 
praxis. Att samarbeta med PWB var 

det bästa beslut jag någonsin har 
fattat. Jag skulle inte ha kommit så 

här långt utan dem.”

Suresh,
Ägare

 tillväxt från månad 
till månad

29 %

genomsnittligt betyg 
på marknadsplatsen 

4,3
sek i genomsnittlig 

månadsintäkt

220 000

€€



 

 

Hampurilaisravintolan
esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Ritto’s ville öka sin försäljning. De 
ville också prova något nytt och 
kunde se att friterad kyckling var 
populärt. De är specialiserade på 
burgare med nötkött och grillad 
kyckling och friterad kyckling 
ingick inte i deras ansvarsområde. 
Eftersom de saknade resurser för att 
utveckla menyer kunde de genom 
att samarbeta med PWB expandera 
till andra typer av maträtter.

Efter att ha granskat Rittos 
egen verksamhet införde vi 
varumärken som maximerade deras 
köksutrymme samt användningen av 
deras befintliga ingredienser, vilket 
har hjälpt Rittos att minska svinnet. 
Teamet var mycket imponerat av 
kvaliteten på PWB:s mat och kör nu 
även våra varumärken på sin andra 
restaurang.

 “Jag var optimistisk, men efter 
att ha arbetat med och provat 

produkten samt upplevt 
tjänsten kunde jag inte vara 

lyckligare. Nu när jag gör det, 
älskar jag det. Konceptet är 

genialt! Jag tvivlar inte på att 
PWB kommer att finnas på 

tusentals platser på nolltid.”

Dino, 
Ägare

 tillväxt från månad 
till månad

11 %

genomsnittligt betyg 
på marknadsplatsen 

4,5
sek i genomsnittlig 

månadsintäkt

160 000

€€



 

 

Kebabrestaurant 
casstudie

peckwaterbrands.com

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Bahri har 20 års erfarenhet av hotell- 
och restaurangbranschen, så han kan 
känna igen ett bra koncept när han ser 
det. Liksom andra fann han sig själv 
med underutnyttjade köksutrymmen 
och en arbetsmarginal som kunde 
vara lägre om försäljningsvolymen var 
högre. Samarbetet med Peckwater 
Brands gjorde det också möjligt för 
Hanworth Kebab House att lära sig 
mer om leveransbranschen.

Vi introducerade två virtuella 
varumärken som motsvarar den 
befintliga marknadsklyftan i området 
och som har visat sig fungera bra vid 
sidan av ett huvudutbud av typen 
Kebab-kök. Teamet var imponerade 
av att många av ingredienserna 
redan fanns på deras huvudmeny, 
vilket underlättade utbildningen och 
gjorde det möjligt för dem att lansera 
snabbare.

 “Jag ger Peckwater Brands 
10 av 10. Om du redan är i 

restaurangen varför inte tjäna 
mer pengar på din befintliga 

kostnadsbas. Jag måste nu 
anställa mer personal på grund 

av hur bra det har gått och det 
är ett bra problem att ha. Om 

jag kan göra det så kan du 
göra det!!!”

 tillväxt från månad 
till månad

16 %

genomsnittligt betyg 
på marknadsplatsen 

4,5
pund per månad 

i genomsnittlig 
försäljning hittills

160 000

€€

Bahri, 
Chef



 

 

peckwaterbrands.com

Mexikansk restaurang 
Casstudie

Lösningen

ResultatenUtmaningen
Med pandemin som satte stopp för 
restaurangbesökare var behovet 
av att diversifiera verksamheten 
uppenbart, eftersom leverans 
försäljningen inte räckte till för att 
täcka kostnaderna för att hålla 
restaurangen öppen. Atanaska 
ville också behålla sin värdefulla 
personal i verksamheten och se till 
att de hade ett välutbildat team när 
restaurangen återigen fick öppna för 
restaurangbesök.

Vi erbjöd Atanaska tre 
konkurrenskraftiga virtuella 
varumärken som motsvarade 
efterfrågan i området, komplett 
med personalutbildning och 
marknadsföring. Atanaska var 
mycket imponerad av kvaliteten 
på fotografierna och den minimala 
utrustning som behövdes. De har nu 
fyra av våra varumärken i drift.

 “När PWB kontaktade mig 
uppskattade de att jag i genomsnitt 
skulle få 100 beställningar i veckan. 
Efter 10 månader tar vi emot 300+, 
vilket ökar min försäljning med 160 

000 sek per vecka. Intäkter som 
jag kommer att använda för att 

renovera min restaurang. för första 
gången på fem år kunde jag ge mig 

själv och hela mitt team ledigt på 
mors dag tack vare de extra intäkter 

som PWB har gett mig!”

 tillväxt från månad 
till månad

23 %

genomsnittligt betyg 
på marknadsplatsen 

4,3
sek per månad 
i genomsnittlig 

försäljning hittills

730 000

€€

Atanaska, 
Ägare



 

 

peckwaterbrands.com

  Fish and Chip Shop
Casstudie

Som Fish & Chips-butik visste 
Bhasker att det fanns en stor 
potential att ta mer av leverans 
marknaden, men att veta var man 
skulle börja var en utmaning. När 
de fick kännedom om Peckwater 
Brands blev de glada över att få 
veta hur vi arbetar för att utveckla 
rätt varumärken och menyer samt 
hur prisvärt det är att börja driva 
verksamheten. 

 “Min erfarenhet av företaget är 
fantastisk. Det är mer som min 

företagsfamilj nu. Jag känner 
att under dessa svåra tider när 

människor har förlorat så mycket 
personligen och yrkesmässigt, kan 

möjligheter som dessa verkligen 
hjälpa dig att kickstarta ditt företag 

och med beslutsamhet och hårt 
arbete kommer du mycket snart att 

börja arbeta för att nå dina mål.”

Vi fasade ut en lansering av tre 
varumärken på vad som redan var 
en konkurrensutsatt marknad. 
Redan vecka 16 levererade Bhasker 
ytterligare 60 000 sek per vecka 
i försäljning. Deras favoritdel av 
lanseringen var engagemanget 
från vårt driftsteam som såg till att 
all personal fick rätt utbildning.

Bhasker, 
Ägare

Lösningen

ResultatenUtmaningen

 tillväxt från månad 
till månad

46 %

genomsnittligt betyg 
på marknadsplatsen 

4,3
sek per månad 
i genomsnittlig 

försäljning hittills

180 000

€€



 

 

peckwaterbrands.com

 Turkisk Restaurang 
Casstudie

Mumtaz kände till potentialen i att 
lägga till ett virtuellt varumärke till sin 
restaurang, men hans utmaning var 
att skapa varumärkena och veta exakt 
hur han skulle maximera marginalerna, 
samtidigt som han fortsatte att driva sin 
egen restaurang. När han hörde talas om 
Peckwater, med färdiga, högkvalitativa 
varumärken som är färdiga att placeras 
i alla befintliga kök, tänkte han att han 
skulle ge det ett försök.

“Jag skulle verkligen 
rekommendera Peckwater 

Brands, det är så enkelt 
att göra det vid sidan av 
ditt företag och teamet 
är verkligen trevligt och 

hjälpsamma.”

Mumtaz lanserade tre av våra 
kycklingmärken och hade redan 
inom sju veckor efter att ha varit 
igång genomfört över 1000 lyckade 
beställningar. Det bästa för Mumtaz 
är att han har tid att fokusera på sin 
egen restaurang, men att han också 
kan skörda de ekonomiska vinsterna 
av att driva virtuella varumärken. Han 
behöver bara laga maten och kan lita på 
att Peckwater sköter resten. Han litar 
på systemet eftersom han kan se att 
kunderna återkommer dag efter dag.

Mumtaz, 
Ägare

Lösningen

ResultatenUtmaningen

 tillväxt från månad 
till månad

17,7 %

sek i framgångsrik 
försäljning hittills 

250 000
sek per månad 
i genomsnittlig 

försäljning hittills

60 000

€€


