
Van egy 
konyhád?
Jöhetnek az extra 

megrendelések, bevétel 
és profit?



Több bevétel.

A változatos konyhatípusok 
hozzáadásával a különböző 

platformokon (Foodpanda, Wolt, 
Bolt), növeled a láthatóságot 

ezáltal több vásárlót tudsz elérni!

Több profit.

Koncepcióink alacsony 
kockázatúak, kevés befektetést 

igényelnek és kiválóan kiegészítik 
bevételeidet!  Partnereink akár 

több százezer forintnyi bevételt is 
termelhetnek hetente.

Ugyanaz a konyha.

Maximalizáld a konyhai 
kapacitásod kihasználtságát! 

Ugyanazzal a konyhával, 
személyzettel és eszközökkel 
tehetsz szert extra bevételre.

Turbózd fel megrendeléseid számát!
Készen állsz, hogy csatlakozz több száz éttermi partnerhez, piacvezetővé válj és 

extra bevételre tegyél szert?



Angliában minden 10 fontból 2, amit eddig étteremben 
költöttek az emberek, azt házhozszállításra szánnák 2022-ben

Az kiszállítási piac jelenlegi értéke  11,4 milliárd font , ez 
2019-ben még “csak” 8,5 milliárd font volt

A felnőttek 60%-a szokott online rendelni ételt, átlagosan 
havi 2 alkalommal

A jelenlegi állandó felhasználók, 62%-a fog többet költeni 
rendelésre a következő 2-3 évben

10-ből 8  vásárló fog többet, vagy legalább ugyanannyit 
rendelni, mint a járvány miatti lezárások alatt

A Deliveroo platformon több, mint 2,000 virtuális márka 
található meg az Egyesült Királyságban és 2019-ben a 
rendelések száma ezeknél 220%-kal nőtt

Előreláthatóan a kiszállítási piac értéke el fogja érni a  12,6 
milliárd fontot 2024-re

7 ok
Amiért érdemes 

növelned a kiszállításból 
származó bevételed!

*Statistics relate to UK Delivery Market.



A Te éttermed
Állandó kiadásaid mellett (bérleti díj, 

eszközök, személyzet), eladásaid számát 
és bevételeidet növelheted!

A Mi virtuális márkáink
Segítünk, hogy eljuss más 

célcsoportokhoz is, ezáltal több 
fogyasztót szolgálhass ki.

Miért is ne lehetne egy saját virtuális márkád?
Gyere, segítünk!

Több, mint 
120.000 rendelés

Partnereink több száz 
rendelést dolgoznak fel 

nap, mint nap!

Rendelésszám 
növekedés +823% 

Partnereink adatai 
alapján, minden 

tekintetben jobban 
teljesítenek.

.

99.8% sikeres 
megrendelés

Partnereinkkel szorosan 
együttműködve, 

piacvezető szolgáltatást 
tudunk nyújtani, amire 

igazán büszkék lehetünk.

Átlagos vásárlói 
értékelés

A befektetett munka 
visszaköszön a vásárlói 

értékelésekben is és 
elégedett, visszatérő 

vendégek formájában.



How Rankings Work

The numbers that determine your position are…

The food apps work the same way as Google or Amazon - 
the better you perform, the higher you rank. It’s “winner takes all”.  
The top 10 get 90% of the business.

A rangsor hatása a 
megrendelésekre
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A platformok működése olyan, mint a 
Google vagy az Amazon: minél jobban 
teljesítesz, annál jobb lesz a 
besorolásod!  
A legjobb 10 étteremhez fut be a 
rendelések jelentős része.

A mutatók, amelyek a rangsort meghatározzák…
Ami látható:

Értékelés - Pontszám

Értékelések száma

Elkészítési idő

Ami nem látható:

Nyitvatartási idő

Online jelenlét aránya

Termékelérhetőség
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Mi tudjuk, hogyan lehet a legtetején maradni…



Amit 
biztosítunk 

Neked



Elkötelezett 
ügyfélszolgálat

Közvetlen támogatás

Automatizált 
onboarding

Gyors, egyszerű, digitális 
folyamatok

Gyors, digitális 
tréningek

Részletes, visszanézhető 
videók és online modulok

Támogató trénerek
A csapat aki segíti a 

betanítást

Segédanyagok
Teljeskörű elkészítési 

útmutatók

Optimalizált indulás
Marketing támogatás, 

ügyfélszolgálat és segítő trénerek

Részletes 
háttértámogatás

Egyedi, pontos 
adatpontok és 
kimutatások.



300€** indulási költség
Magában foglalja mind 3 piacvezető 
kiszállítási platformon való megjelenést és 
adminisztrációt***

35% PWB 
jutalék

Akár havi 6 Millió forint 
forgalom = 72 Millió forint 
éves forgalom

30% Food cost
Csomagolóanyaggal

200-300 potenciális 
megrendelés hetente,  
5200 Ft becsült átlagos 
kosárértékkel
Akár több, mint 1,5 Millió forint heti 
forgalom

Rendelésenként  
kb. 1700 Ft bruttó profit
Pl.  300 rendelés: kb. 510.000 Ft bruttó profit 
hetente = 26,5 Millió Ft bruttó profit évente

Integrált POS - Deliverect & 
Komplex készletgazdálkodási 
és rendelési rendszer - 
ApicBase
Jelentős beruházás részünkről - Segítünk a 
készletgazdálkodásban, csökkentve a selejtet és 
támogatva a leltározást.

12 heti ingyenes marketing támogatás
Dedikált marketing budget áll rendelkezésre, hogy 
megalapozzuk a sikert!

** A mindenkori MNB által meghatározott 
árfolyamon számolva
*** Területi lefedettség tekintetében eltérő 
lehet



Befektetés vs. megtérülés
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Revenue

Főbb teljesítménymutatók

● 4.5* értékelés
● 14 perc elkészítési idő
● 95% nyitvatartási idő

Bevételi mutatók

● Akár heti 1,5 Millió forint 
bevétel növekedés

● 5200FT átlagos kosárérték
● Akár 15%+ heti növekedés a 

2.héttől

Folyamatos támogatás

● Biztosított betanítás és étterem 
indítás

● Folyamatos, kiépített támogatás 
a maximális és optimális 
működés érdekében

●

2000 €

1500 €

1000 €

500 €

0 €
W0 W1 W2 W3 W4 W6W5

Hétig



Insight across your estate using our portal

Mutatók

● Bevétel
● Márka teljesítmény
● Platform eredmények
● Átlagos rendelési érték
● Visszajelzések és értékelések

Kimutatások (bevétel & 
teljesítmény)

Eredmények

Összehasonlítások

○ Heti bevételek
○ Aktuális és heti értékelések
○ Aktuális és heti elkészítési idők
○ Elkészítési idő és értékelési célszámok
○ Heti visszajelzések

● Legjobb és legrosszabb 5 termék adatai
● Vásárlói visszajelzések

Ranglétra

Országos ranglétra

○ Értékelés
○ Bevétel
○ Tréningek teljesítése

Portálunkat úgy terveztük, hogy teljesítményed folyamatosan nyomon 
követhető legyen, lásd eredményeidet és maximalizáld bevételedet!



Márkáink



Csirkés márkáink
Berepül az ízbomba a szádba! Szaftos, aranybarnára 

sült csirkeszárnyak és ropogós csirkemell csíkok, házi 
készítésű szószokkal és krumpli különlegességekkel. 

Becsült átlagos rendelési érték - 4600 HUF

Osztott fritukád Mikrohullámú 
sütő

Plancha/Grill Sütő



Mexikói márkáink
Modern mexikói konyha, kirobbanó tradicionális 

ízekkel - burritók, tálak, taco-k és a szuper sajtos 
queso szósz amit mindenre IS rá fogsz tenni!

Becsült átlagos rendelési érték - 4600 HUF 

Osztott fritukád Mikrohullámú 
sütő

 Plancha/Grill Sütő Melegentartó 
chafing



Egészséges márkáink
A remek ételek a gondosan válogatott alapanyagnál 

kezdődnek, próbáld ki egészséges salátáink vagy 
wrapjeink egyikét és dobd fel a napod.

Átlag kosárérték - 4600 HUF

Kétmedencés 
olajsütő

Mikrohullámú 
sütő

Melegentartó Rizsfőző Melegentartó 
chafing

(napi 40 megrendelés 
felett)


