
 

 

 Paistettua kanaa takeaway 
Esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

Ratkaisu

TuloksetHaaste
Mohammad oli erittäin kiinnostunut 
lähtemään mukaan Peckwater 
Brandsin toimintaan nähtyään 
kuinka hyvin hänen ystävänsä oli 
menestynyt heidän kanssaan. 
Pandemia vaikutti myynteihin ja 
hän halusi käyttää ylimääräisen 
tilan ja kapasiteettinsa tienatakseen 
lisää. Hän myös koki vaikeaksi pysyä 
kärryillä ruokatrendeistä ja kuinka olla 
houkutteleva kaikenikäisille asiakkaille.

Mohammad aloitti vuonna 2021 
meidän kahdella kanabrändillä. Meidän 
kanssa työskenteleminen ei ole 
pelkästään luonut hänelle lisätienestiä, 
vaan hän on myös saavuttanut 
laajemman asiakaskunnan. 
Luodessamme brändejä teimme 
markkinatutkimusta jotta olisimme 
tietoisia ruoka-alan trendeistä 
ennen muita . Tällä tavoin saimme 
houkuteltua asiakkaaksi myös 
nuorempia ihmisiä.

“Teette mahtavaa työtä. 
Minulla on tällä hetkellä 

Seoul Chicken ja Flip the 
bird ja ne toimii minulla 

täydellisesti”

Mohammad, 
Omistaja

kpl tilauksia tähän 
päivään mennessä

2,743

 arvostelujen 
keskiarvo

4.30
myyntiä tähän 

päivään mennessä 

N. 60 000€

€€



 

 

 Pizzeria 
Esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

Ratkaisu

TuloksetHaaste
Hamdi ymmärtää paljon teknologiasta 
ja hän tiesi, että ruoan kotiinkuljetus 
ja virtuaalibrändit olisivat hyvä keino 
kehittyä, mutta hän ei ollut aikaisemmin 
törmännyt Peckwater Brandsiin. Hän 
ei heti halunnut lähteä toimintaan 
mukaan, koska hänellä oli pieni keittiö 
ja vähän henkilökuntaa, eikä hän 
myöskään kiinnostunut mistään liian 
monimutkaisesta.  Hän halusi myös olla 
varma ettei virtuaalibrändit vie liikaa tilaa 
hänen keittiöstä, tai vaikuta negatiivisesti 
hänen omaan yritykseen. 

Hamdi päätyi siihen, että PWB oli sopiva 
kumppani hänen yritykselle, ja tällä 
hetkellä hän tienaa virtuaalibrändeillä 
jopa 22 000 € kuukaudessa. Hän pitää 
eniten siitä, että tämä tosiaan on 
yhtä yksinkertaista kuin mitä hänelle 
ensimmäisellä kerralla kerrottiin. Meidän 
liiketoimintamalli ei vie paljoa tilaa 
keittiöstä, koska eri menuissa käytetään 
95% samoja raaka-aineita.  Hamdi saa 
lisätuloja, mutta keskittyy kuitenkin eniten 
omaan pizzeriaansa. 

“Olen nähnyt, että tämä 
menestyy meillä ja muualla, ja 

mielestäni tämä on erittäin hieno 
ja simppeli liikeidea. Tämä ei vie 

paljoa tilaa keittiöstä, pyörität 
useampaa yritystä samasta 

paikasta ja käytät hyväksesi koko 
tilan mikä sinulla jo on.”

Hamdi, 
Pääjohtaja

myyntiä tähän 
päivään mennessä

11,092

 kuukausittainen 
kasvu

12.1%
 liikevaihto 

kuukaudessa 

 noin. 20000€

€€



 

 

 Pikaruokaravintolan 
Esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

Ratkaisu 

TuloksetHaaste
Ennen kuin Sureshista tuli Queen’s 
Kitchen ravintolan omistaja, hän 
työskenteli urakoitsijana IT alalla, 
eikä hänellä ollut kokemusta 
ravinto-alasta (muuten kuin 
Intialaisen ruoan syömisestä).  
Yrityksellä riitti kauppaa 
viikonloppuisin, mutta arkisin oli 
haasteellisempaa. Yritys menestyi 
hyvin UberEatsilla,joten Peckwater 
Brands otti Sureshiin yhteyttä ja 
ehdotti virtuaalibrändejä.

Queen’s Kitchen ravintolalla oli 
paljon kilpailijoita alueella, mutta 
löydettyään markkinaraon, 
olemme lanseeranneet kolme 
virtuaalibrändiä. Tiimimme kävi 
paikan päällä tarkistamassa keittiön 
ja teki tarvittavat muutokset. 
Parannukset auttoivat myös 
Sureshin ravintolan toimintaa. 

“Lähdin Queen’s Kitchen ravintolan 
toimintaan mukaan pandemian aikaan 

toukokuussa 2020. En ollut koskaan 
aikaisemmin pyörittänyt ravintolaa, 

eikä minulla ollut tietoakaan mitä 
tein. PWB auttoi minua selviämään 

tästä. Operations Managerit auttoivat 
minuajopa järjestelemään keittiön ja 

saivat sen toimimaan parhaimmalla 
tavalla.  Voin sanoa, että oli paras 

tekemäni päätös lähteä yhteistyöhön 
PWB kanssa. En olisi päässyt näin pitkälle 

ilman heidän apua.”

Suresh,
Omistaja

arvosana
4.3

 kuukausittainen 
kasvu

29% 
liikevaihtoa 

kuukaudessa

 21000€

€€



 

 

Hampurilaisravintolan
esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

 Ratkaisu

TuloksetHaaste
Dino’s halusi kasvattaa myyntiä. He 
halusivat myös kokeilla jotain uutta, 
ja tiesivät jo, että fried chicken oli 
suosittua. He ovat erikoistuneet 
naudanliha-ja kanahampurilaisiin, 
joten fried chicken ei ollut heidän 
erityisalaansa.  He eivät osanneet 
kehittää ruokalistaansa, mutta 
yhteistyö PWB kanssa mahdollisti 
heitä laajentamaan repertuaariaan.  

Käytyämme paikanpäällä 
Ritto’sissa esittelimme heille 
brändit joilla he voivat maksimoida 
keittiötilansa ja jo olemassa 
olevien raaka-aineiden käytön. 
Tämä on auttanut myös hävikin 
vähentämiseen.   Ravintolan väki oli 
vaikuttunut PWB ruoasta ja he ovat 
ottaneet brändejä myös heidän 
toisiin toimipisteisiin. 

“Olin optimistinen, mutta sen 
jälkeen, kun olin työskennellyt 

brändien kanssa ja maistettuani 
tuotteita, olin vielä iloisempi! Nyt 

kun teemme virtuaalibrändejä, 
tämä on parasta ja tämä konsepti 

on mahtava. Minulla ei ole 
epäilystäkään ettei PWB olisi pian 

tuhansissa eri toimipisteissä.”

Dino,
Omistaja

arvosana 

4.5 

kuukausittainen 
kasvu

11%
liikevaihto 

kuukaudessa 

Noin 15000€

€€



 

 

Kebabravintolan
Esimerkkitapaus

peckwaterbrands.com

 Ratkaisu

TuloksetHaaste
Bahrilla on 20 vuoden kokemus hotelli-
ja ravintola-alalla, joten hän tunnistaa 
hyvän konseptin, kun se tulee hänen 
eteensä. Kuten moni muu, myös Bahrin 
keittiö oli liian matalalla käytöllä ja 
henkilöstökulut ottaisivat pienemmän 
osan liikevaihdosta mikäli myynnit 
olisivat korkeammat. Lähdettyään 
yhteistyöhön Peckwater Brandsin 
kanssa,  Hanworth Kebab House on 
oppinut myös lisää noutoruoka-alasta.  

 “Annan Peckwater Brandsille 
täydet 10 pistettä. Jos olet 

töissä muutenkin, miksi ei tehdä 
lisää rahaa jo valmiina olevista 

asioista. Minulla on jo positiivinen 
ongelma;joudun palkkaamaan 

lisää henkilökuntaa, koska 
virtuaalibrändeillä menee niin 

hyvin. Mikäli minä pystyn tähän, 
niin pystyt sinäkin!!!” 

arvosana 

4.5 

kuukausittainen 
kasvu

16%
liikevaihto 

kuukaudessa 

Noin 15000€

Esittelimme kaksi virtuaalibrändiä 
sen perusteella mille näimme alueella 
olevan markkinaraon, ja mitkä brändit 
ovat toimivia muilla samanlaisilla 
ravintoloitsijoilla. Ravintolan 
henkilökunta oli tyytyväinen, että he 
pystyivät käyttämään paljon samoja 
raaka-aineita jotka olivat käytössä jo 
nykyisessä ruokalistassa. Tämä oli yks 
syy, miksi perehdytys oli helpompaa 
ja brändien lanseeraus onnistuttiin 
hoitamaan nopeammin.

Bahri, 
Johtaja

€€



 

 

peckwaterbrands.com

Esimerkkitapaus Meksikolaisesta 
Ravintolasta

 Ratkaisu

TuloksetHaaste
Pandemian iskiessä ja lopettaessa 
paikanpäällä tapahtuvan ruokailun, 
meidän tuli monipuolistaa 
toimintaamme, koska oman 
ravintolan noutoruoka ei vaan tuonut 
tarpeeksi rahaa sisään. Atanaska ei 
halunnut menettää kallisarvoista 
henkilökuntaansa väliaikaisen 
tilanteen takia, jotta se olisi tallella 
vielä sittenkin, kun ravintola aukeaa 
paikanpäällä tapahtuvalle ruokailulle.

“PWB:n esitellessä brändejä he 
arvioivat, että saisin noin 100 tilausta 

viikossa. Olemme olleet mukana 10 
kuukautta ja saamme yli 300 tilausta 
viikossa ja myynnit ovat nousseet  yli 

12000€ viikossa. Näillä tuloilla aion 
remontoida ravintolani. Ensimmäistä 

kertaa viiteen vuoteen pystyin 
antamaan itselleni ja tiimilleni 

Äitienpäivän vapaapäiväksi, kiitos 
PWB virtuaalibrändeistä tulleista 

lisätuloista!” 

arvosana 

4.3 

kuukausittainen 
kasvu 

 23%
liikevaihto 

kuukaudessa 

68000€

Esittelimme Atanaskalle kolme 
eri virtuaalista brändiä jotka 
olivat sopivat heidän ravintolan 
alueelle. Perehdytimme heidän 
henkilökunnan ja hoidimme myös 
markkinoinnin.  Atanaska oli erittäin 
tyytyväinen kuinka laadukkaita 
valokuvat olivat ja kuinka vähän 
tarvikkeita brändejä varten 
tarvitsi. Nykyään heillä on jo neljä 
brändiämme. 

Atanaska, 
Omistaja

€€



 

 

peckwaterbrands.com

 Kalaravintolan 
Esimerkkitapaus

 Ratkaisu

TuloksetHaaste
Fish & Chips ravintolana Bhasker 
tiesi, että on mahdollista saada 
lisää asiakkaita noutoruoka 
bisneksestä, mutta hän ei 
tiennyt mistä aloittaa.  He olivat 
innoissaan kuullessaan Peckwater 
Brandsin tavasta kehittää sopivia 
virtuaalibrändejä, ruokalistoja,ja 
neuvoista kuinka aloittaa 
virtuaalibrändit matalilla kuluilla. 

 “Kokemukseni PWB:n kanssa 
oli erinomainen. Sanoisin, 
että he tuntuvat nykyään 

kuin työperheeltäni. Näinä 
vaikeina aikoina monet ovat 

menettäneet paljon, joten tälläiset 
mahdollisuudet ovat olleet 

hienoja mahdollisuuksia elvyttää 
liiketoimintaa. Ei tarvitse kuin 

määrätietoisuutta ja kovaa työtä ja 
saavutamme tavoitteemme.” 

arvosana 

4.3 

kuukausittainen 
kasvu

46%
liikevaihto 

kuukaudessa 

Noin 17000€ 

Suunnittelimme kuinka 
saamme lanseerattua kolme eri 
virtuaalibrändiä jo kilpailullisella 
markkinalla. Jo neljän kuukauden 
päästä aloituksesta Bhasker sai 
vajaa 6000€ lisämyyntiä viikossa. 
Paras osuus lanseerauksessa 
oli PWB:n tiimin sitoutuminen ja 
se, että he varmistivat, että koko 
meidän tiimi on perusteellisesti 
koulutettu.  

Bhasker, 
Omistaja

€€



 

 

peckwaterbrands.com

 Turkkilaisen Ravintolan 
Esimerkkitapaus

 Ratkaisu

TuloksetHaaste
Mumtaz tiesi, että virtuaalibrändeissä 
olisi potentiaalia. Hänen haasteensa 
oli itse virtuaalibrändien luominen ja 
kuinka maksimoida niiden varallisuus, 
mutta pyörittää samalla myös omaa 
ravintolaa.  Kuullessaan Peckwater 
Brandista ja heidän valmiista, 
laadukkaista virtuaalibrändeistä hän 
päätti, että hän lähtee mukaan ja 
kokeilee.

“Voin ehdottomasti 
suositella Peckwater 

Brandsia. Tätä on 
helppo pyörittää oman 

ravintolan ohella ja 
heidän tiimi on mukava 

ja avulias!”

paras viikko
6024€ 

kuukausittainen 
kasvu 

17.7%
liikevaihtoa 

tähän mennessä  

Noin 23000€

Mumtaz lanseerasi kolme 
kanabrändiä ja 7viikkoa aloituksesta 
hän oli saanut yli 1000 tilausta.  
Hänelle parasta oli, että hänellä on 
aikaa keskittyä omaan ravintolaansa, 
mutta myös saada lisätienestiä 
virtuaalibrändeistä. Hänen ei 
tarvitse tehdä muuta kuin valmistaa 
annokset, ja hän voi luottaa, että 
PWB hoitaa muut. Hän luottaa tähän, 
koska hän näkee palaavat tyytyäiset 
asiakkaat.

Mumtaz, 
Omistaja

€€


