
Provozujete 
kuchyni?

Přivítejte extra 
objednávky, obrat a zisk



Větší prodeje.

Přidáním více druhů kuchyní na 
různých platformách (Dáme Jídlo, 

Wolt, Bolt) zvýšíte svou 
viditelnost, oslovíte více 

zákazníků a jednoduše sledujete, 
jak objednávky přibývají.

Větší zisk.

Naše menu jsou nízkorizikovým a 
investičně nenáročným 

způsobem, jak vaše restaurace 
může vydělávat více peněz. Naši 

partneři mohou vydělat až 30 
000 korun týdně.

Stejná kuchyně.

Zjednodušeně řečeno, vaříte více 
druhů kuchyní ze stejného místa, 

používáte stejný personál a stejné 
vybavení, čímž maximalizujete 
svůj business s tím, co již máte.

Nastartujte svůj rozvozový potenciál
Jste připraveni připojit se ke stovkám dalších majitelů restaurací, kteří 

monopolizují trh a zvyšují své příjmy?



Každé 2 z 10 utracených eur v restauracích budou do roku 
2022 představovat výdaje za rozvoz jídla.

Trh s rozvozem má hodnotu 12,6 miliard euro, což je nárůst z 
9,4 miliard euro v roce 2019.

60 % dospělých si objednává rozvoz v průměru dvakrát 
měsíčně.

Ze stávajících zákazníků si 62 % objedná v příštích 2-3 letech 
více rozvozů jídla.

Více než 8 z 10 zákazníků si objedná více nebo stejně jako 
během lockdownu.

Deliveroo má ve Velké Británii 2 000 virtuálních značek a v 
roce 2019 vzrostl počet objednávek od virtuálních značek o 
220 %.

Předpokládá se, že trh s rozvozem bude mít do roku 2024 
hodnotu 14 miliard euro.

7 důvodů
proč je klíčové 

zvyšovat svůj podíl 
objednávek na rozvoz

*Statistiky se vztaují na rozvozový trh ve 
Spojeném království.



Vaše kamenná restaurace
Již máte fixní náklady - nájem, 

vybavení, personál. Ty se drží na 
stejné úrovni, i když váš objem roste

Naše virtuální značky
Pomáháme vám zaměřit se na nové 
kategorie - rozvoz často přitahuje 

jiné zákazníky než kolemjdoucí

Proč si tedy nevytvořit a neprovozovat virtuální 
značku po své ose?

Protože my na to jsme experti

120 000+ 
Úspěšných 
objednávek

Naši partneři denně 
zpracovávají stovky 

objednávek pro naše 
značky ze svých kuchyní.

+823% nárůst 
objednávek na 

rozvoz
Naši partneři uvádějí, že 
naše značky překonávají 

jejich značky ve všech 
ukazatelích.

99,8%+ úspěšnost 
objednávek

Díky úzké spolupráci s 
našimi partnery 

pracujeme na špičkové 
úrovni, na kterou můžete 

být hrdí.

Průměrné 
hodnocení 
zákazníků

Všechna ta tvrdá práce 
se projevuje v 

hodnoceních zákazníků, 
kteří mají skutečně 
udržitelnou míru 

opakovaných objednávek 
a spoustu spokojených 

zákazníků.



Jak pořadí ovlivňuje 
vaše objednávky
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Rozvozové aplikace fungují stejně jako 
Google nebo Amazon: čím lepší výkony 
podáváte, tím vyšší pozice zaujímáte. 
Vítěz bere vše.  
Prvních 10 nejlepších získá 90 % 
objednávek.

Čísla, která určují vaši pozici, jsou...

Co vidíte:

Hodnocení – skóre

Hodnocení - počet

Doba přípravy

Co nevidíte:

Celková otevírací doba

Celková doba, kdy jste aktivní

Dostupnost všech produktů

Doba, kdy kurýr čeká na vaší 
objednávku



Víme, jak optimalizovat vaše menu, aby se udrželo na špičce...



Co poskytujeme 
a co je součástí 

balíčku



Zákaznická linka
Přímé spojení pro vaší 

podporu

Automatizované 
spuštění

Ryhlé, jednoduché, 
digitální set-up.

Rychlý a digitální 
trénink

Skrz detailní, opakovaně 
sledovatelný video obsah 

a online kurzy.

Školitelé
Team, který je 

připravený pomoct

Kuchyňské vybavení
Kompletní sada 

tisknutelných materiálů 
pro usnadnění přípravy.

Optimalizované 
spuštění

S marketingovou 
podporou, živým chatem 
a školiteli značky po ruce.

Podrobný provozní 
dohled

Sledování pomocí 
jedinečných programů 

a nástrojů pro 
sledování výkonnosti.



7 500 Kč registrační poplatek
Zahrnuje zalistování na všech 3 hlavních 
platformách, včetně interních informací a reportů 
pro maximalizaci provozu

35% poplatek 
PWB

Přírůstek příjmů ve výši 
více než 100 000 korun za 
měsíc / více než 1 200 000 
korun za rok 

30% Přímé 
náklady na 
prodané zboží
Včetně obalů

300 - 500 potenciálních 
objednávek měsíčne s 
průměrnou hodnotou 
350 korun

Vyděláváte 228 korun za 
objednávku
(např. 348 prodejů: zisk 79 344 korun 
měsíčne - 952 128 korun ročně)

Integrovaný pokladní systém - 
Deliverect & Integrovaný 
systém na inventuru a 
objednávky  - ApicBase
v hodnotě více než 1 444 euro ročně - pomáhá 
omezit plýtvání a správu zásob. 

12 týdnů marketingové 
podpory zdarma
v hodnotě 2777 euro

Co investujete vy

Co investuje PWB
£5555



Investice vs. návratnost investic

Provozní výkonnost

● Hodnocení 4,5*
● Doba přípravy 14 min
● Dostupnost 95%

Výkonnost v oblasti tržeb

● 30 000 korun oproti průměrnému 
příjmu z křivky za týden

● Průměrná hodnota objednávky přes 
350 korun 

● 15%+ týden po týdnu po 2 týdnech 
od uvedení na trh

Integrace a průběžná podpora

● Úspěšný trénink týmu a spuštění 
profilů

● Vytvoření silné provozní podpory 
pro maximální využití příležitostí
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Insight across your estate using our portal

Ukazatele

● Obrat
● Výkonnost značky
● Výkonnost platformy
● Průměrná hodnota objednávky
● Komentáře a hodnocení

Přehledy (prodej a výkon)Nástěnka

Porovnání značek

○ Prodej v minulém týdnu oproti předchozímu 
týdnu

○ Aktuální hodnocení vs. hodnocení v minulém 
týdnu

○ Aktuální doba přípravy vs. doba přípravy v 
minulém týdnu

○ Cílové hodnocení a měřiče doby přípravy
○ Komentář týdne

● 5 nejlepších a 5 nejhorších výsledků týdne

Žebříček

Žebříček všech prodejen

○ Hodnocení
○ Obrat
○ Dokončení školení

Náš portál je navržen tak, abyste byli neustále informováni a byli odpovědní za 
výkonnost, a poskytuje vám veškeré informace o našich hlavních klíčových 

ukazatelích, abyste maximalizovali příjmy.



Naše Značky



Mexické Značky
Moderní Mexická kuchyně, která je plná tradičních 

chutí - burrita, burrito misky, tacos a guacamole, které 
si budete chtít přidat na všechno!  

Průměrná hodnota objednávky - 450 CZK

Fritéza Mikrovlnka Grilovací deska Trouba Vodní lázeň



Burger Brands
Pořádné burgery plné chutí, které naplní i ty vaše 
nejdivočejší představy. S našimi vegetariánskými 

alternativami, které najdete v našem menu, dokážeme 
uspokojit každého zákazníka. A to bez kompromisu na chuti.

Průměrná hodnota objednávky - 450 CZK

Fritéza Grilovací deska Mikrovlnka Toaster / 
Salamander



Kuřecí Značky
S našimi značkami kuřecího masa dostanete chuťový 

úder do úst. Podáváme šťavnatá, dozlatova osmažená 
kuřecí křidélka a křupavé stripsy s omáčkami a 

nabitými hranolky. 

Odhad průměrné hodnoty objednávky - 22 euro

Dvojitá fritéza Mikrovlnka Grilovací deska Trouba


