
Driver du ett 
kök?

Säg hej till extra 
beställningar, intäkter 

och marginal.



Mer försäljning.

Genom att lägga till fler rätter på 
flera olika plattformar (Foodora, 

UberEats, Wolt, Bolt) ökar du din 
synlighet, lockar fler kunder och 
ser hur beställningarna flyger in.

Mer vinst.

Våra menyer som är anpassade 
för leverans är ett sätt att med 

låg risk och låg investering hjälpa 
din restaurang att tjäna mer 

pengar. Våra partners kan tjäna 
upp till 50 000 kronor i vecka.

Samma kök.

Enkelt uttryckt kan man säga att du 
kan erbjuda flera olika rätter från 

samma kök, med samma personal 
och samma utrustning, vilket gör att 

du maximerar din exponering och 
utnyttjar de tillgångar du har.

Öka dina beställningar av matleveranser
Är du redo att ansluta dig till 100-tals andra restaurangägare som dominerar 

marknaden och ökar sina intäkter?



År 2022 kommer 20kr  av varje 100kr som spenderas på 
marknaden för restaurangbesök vara hemleverans

Leveransmarknaden är värd 150 miljarder kr, en ökning från 
90 miljarder 2019.

60 % av vuxna beställer hemleverans i genomsnitt två 
gånger i månaden.

Av befintliga kunder kommer 62 % att beställa fler 
hemleveranser under de närmaste 2-3 åren.

Mer än 8 av 10 kunder kommer att beställa mer eller lika 
mycket som de gjorde under covid.

Deliveroo has 2,000 virtual brands across the UK and in 
2019 orders from virtual brands grew by a massive 220%

Leveransmarknaden beräknas vara värd 150 miljarder kr år 
2024.

7 skäl 
varför det är viktigt 
att öka din leverans 

andel

*Statistics relate to UK Delivery Market.



Din fysiska restaurang
Du har redan fasta kostnader - hyra, 

utrustning, personal. Dessa är 
oförändrade även om din volym 

ökar.

Våra virtuella varumärken
Vi hjälper dig att rikta in dig på nya 

kategorier - leveranser lockar ofta till 
sig andra kunder än de som kommer 

in till dig.

Så varför inte skapa och driva ett virtuellt varumärke själv?

För att vi är experter på det

120K+ 
Framgångsrika 
beställningar

Våra partners bearbetar 
hundratals beställningar 

för våra varumärken 
varje dag från sina kök.

+823 % ökning av 
antalet 

leveransbeställningar
Våra partners 

rapporterar att våra 
varumärken presterar 

bättre än deras på varje 
undersökning

99.8%+ Av alla 
beställningar 
kommer fram
Genom ett nära 

samarbete med våra 
partners arbetar vi enligt 

en branschledande 
standard som du kan 

vara stolt över.

Genomsnittligt 
kundbetyg

Allt det hårda arbetet 
visar sig i kundernas 
recensioner med en 

verkligt stabil 
återbeställningsfrekvens 

och många nöjda 
matgäster.



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.

Hur rankningar 
påverkar dina 
beställningar
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De olika mat plattformarna fungerar på 
samma sätt som Google eller Amazon: 
ju bättre du presterar, desto högre 
rankas du. Det är "vinnaren tar allt".  
De tio bästa får 90 % av verksamheten.

De siffror som bestämmer din position är...

Det kan du se:

Betyg - Poäng

Betyg - Räkna

Tllagningstid

Som du inte kan se:

Totala öppettider

Procentuell online (drifttid)

Tillgänglig produkt (Snoozes)

Väntetid för förare



Vi vet hur du optimerar din meny för att hålla den i topp...



Vad vi 
tillhandahåller och 

vad som ingår



Engagerad 
kundsupport

En direktlinje för support.

Automatiserad 
onbording

Snabbt och enkelt 
med digital styrd 

installation.

Snabb, digitalt ledd 
utbildning

Via detaljerat 
videoinnehåll som kan 

ses på nytt och moduler 
för inlärning online.

Utbildare av 
världsklass

Ett team som är redo 
att komma in.

Kökstillgångar
En komplett uppsättning 
resurser som kan skrivas 

ut för att underlätta 
produktionen.

En optimerad lansering
Med marknadsföringsstöd, chatt 
i köket och ett utbildningsteam 

på plats

Detaljerad 
operationell 

uppföljning av 
verksamheten

Följs upp med hjälp av 
unika dashboards och 
verktyg för resultat.



12 200 SEK registreringsavgift
Inkluderar introduktion till alla fyra stora 
plattformar Insikter och rapporter för att maximera 
intäkterna. 

35% PWB avgift

Ökade intäkter på 245 000 
SEK och mer per månad / 
2 900 000 SEK och mer 
per år. 

30% Foodcost
inklusive förpackning

33-148 potentiella 
försäljningar per vecka med 
en AOV på 270 SEK
med ett genomsnitt på 35 000 SEK per 
vecka

Du tjänar 85 SEK 
per order
(t.ex. 148 försäljningar: 12 729 
SEK vinst per vecka - 611 022 
SEK per år)

Integrative POS - Deliverect & 
Integrative BOH beställnings- 
och inventariesystem - 
ApicBase
Värda över 16 000 SEK per år - bidrar till att 
minska er waste och lagerhanteringen. 

12 veckors gratis 
marknadsföringsstöd
värt 30 000 SEK

Vad du investerar
25 000 SEK

Vad PWB investerar
60 000 SEK



Investering kontra avkastning på investerat kapital
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Inkomst

Verksamhetens resultat

● 4.5* Rating
● 14 min tillagningstid
● Tillgänglighet 95%

Försäljnings resultat
● 35 000 sek mot genomsnittlig 

kurva i försäljning per vecka
● 250 sek+ genomsnitt ordervärde
● 15%+ mot föregående vecka 2 

efter lanseringen

Integrering och löpande support

● Framgångsrik utbildning och 
introduktion av teamet

● Skapa ett starkt operativt stöd 
för att maximera möjligheterna

2000 SEK

1500 SEK

1000 SEK

500 SEK

0 SEK

V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 

VECKOR



Insight across your estate using our portal

Mätvärden

● Försäljning
● Brand performance
● Platform performance
● Genomsnittligt ordervärde
● Kommentarer och ratings

Insikter (försäljning och 
prestanda)Dashboard

Jämförelse av märken

○ Förra veckans försäljning jämfört med föregående 
vecka

○ Nuvarande rating vs förra veckans rating
○ Nuvarande prep-time vs förra veckans prep-time
○ Target rating och prep-time mätare
○ Veckans kommentar

● Veckans topp 5  och botten 5 resultat
● Veckans kommentar till webbplatsen

Leaderboard

Whole estate leaderboard

○ Rating
○ Försäljning
○ Slutförande av utbildning

Vår portal är utformad för att hålla dig uppdaterad och ansvarig för dina 
resultat och ger dig all insikt i våra ledande KPI:er för att maximera intäkterna.



Våra koncept



Kyckling koncept
Få en smakupplevelse med våra kyckling koncept. Vi 
serverar saftiga, gyllenbruna friterade kycklingvingar 
och knapriga panerade benfria strips, med ett team av 

heroiska såser och fyllda pommes frites. 

Genomsnittligt ordervärde - 250 sek

Dubbel fritös Micro Stekbord Ugn Sämpylägrilli



Mexikanskt koncept
Modernt mexikanskt kök, fyllt av traditionella smaker 

- med burritos, bowls, tacos och en super ostig 
quesodipp som du vill ha på allt!

Genomsnittligt ordervärde - 280 sek

Dubbel fritös Microwave Stekbord Ugn Vattenbad



Burger koncept
Taivaallinen yhdistelmä kaupungin maukkaimpia ja 

mehevämpiä juustohampurilaisia

Genomsnittligt ordervärde - 250 SEK

Kaksiosainen 
rasvakeitin

Grilli Sämpylägrilli Lämpölevy



Kyckling koncept 
Få en smakupplevelse med våra kyckling koncept. Vi 
serverar saftiga, gyllenbruna friterade kycklingvingar 
och knapriga panerade benfria strips, med ett team av 

heroiska såser och fyllda pommes frites. 

Genomsnittligt ordervärde - 250 sek

Dubbel fritös Micro Stekbord Ugn Sämpylägrilli



Mexikanskt koncept 
Modernt mexikanskt kök, fyllt av traditionella smaker 

- med burritos, bowls, tacos och en super ostig 
quesodipp som du vill ha på allt!

Genomsnittligt ordervärde - 280 sek

Dubbel fritös Microwave Stekbord Ugn Vattenbad



Kaksiosainen 
rasvakeitin

Grilli Sämpylägrilli Lämpölevy

Burger koncept 
Taivaallinen yhdistelmä kaupungin 

maukkaimpia ja mehevämpiä 
juustohampurilaisia

Genomsnittligt ordervärde - 250 SEK


