
Pyöritätkö 
ravintolaa?

 Oletko valmis 
saamaan lisää 

tilauksia ja 
tienaamaan lisää 

rahaa?



   

Lisää myyntiä.

Ollessasi saatavilla useammalla 
myyntialustalla (Foodora, Wolt) 
lisäät keittiösi näkyvyyttä, 
houkuttelet lisää asiakkaita ja voit 
vaan seurata,kun tilauksia sataa 
lisää! 

Lisää liikevoittoa.

Pystyt tienaamaan take away 
annoksilla jopa 5000€ viikossa. 

Tässä toiminnassa on matalat riskit 
ja matalat investoinnit.

Sama keittiö.

Yksinkertaisesti sanottuna, pystyt 
pyörittämään useampaa brändiä 

omien työntekijöiden kanssa 
omasta keittiöstäsi, omilla laitteilla. 

Pääset ottamaan kaikki irti 
ravintolastasi ja maksimoimaan 

ravintolasi näkyvyyden  

Boostaa ravintolasi noutoruoan määrä
Oletko valmis liittymään satojen muiden haamukeittiö ravintoloitsijoiden joukkoon  

ja tehostaa liikevaihtoa? Are you ready to join 100s of other restaurant owners 
monopolising the market and boosting their revenue?



Vuoden 2022 aikana £2 osuus jokaisesta £10 tulee 
noutoruoasta 

UK:n noutoruokamarkkinan arvo nousi vuonna 2019 8.5 
miljardista punnasta £11.miljardiin puntaan

60% Isossa Britanniassa  asuvista aikuisista tilaa 
noutoruokaa keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa 

Kerran tilanneista asiakkaista, 62% tilaa noutoruokaa 
uudestaan seuraavan 2-3 vuoden aikana .

Joka kahdeksas asiakas kymmenestä tullee tilaamaan 
saman verran tai enemmän, kuin mitä he tilasivat 
pandemian aikana.
Deliveroolla on  2,000 virtuaalibrändiä ympäri  Iso 
Britanniaa ja vuonna 2019 virtuaalibrändit kasvoivat 220%. 

Ennusteen mukaan Ison Britannian noutoruokamarkinnan 
arvo tulee olemaan £12.6bn vuoteen 2024 mennessä.

7 syytä 
Kasvattaa 

noutoruoan osuutta



Sinun ravintolakiinteistö
Sinulla on jo kiinteät kulut - mm. 
Vuokra ja henkilöstökulut. Nämä 

kulut pysyvät samoina vaikka saisit 
lisää tilauksia.

Meidän virtuaalibrändit
Me autamme sinua saamaan uusia 

asiakkaita- Noutoruoka usein 
houkuttelee enemmän kuin  

tuntemattomaan ravintolaan lähtö 

Miksi en vaan keksi itse virtuaalibrändiä?
Koska me olemme alan experttejä!

120 tuhatta + 
Onnistunutta 

tilausta
Partneriravintolamme 
tekevät keittiöissään 
satoja brändiemme  

tilauksia päivän aikana  

+823% noutoruoka-
tilauksissa 

Partneriravintolamme ovat 
kertoneet, että 

virtuaalibrändit ovat 
suoriutuneet paremmin 
jokaisella osa-alueella 

verrattuna heidän omaan 
ravintolaansa.

99.8%+ 
onnistumisprosentti

Olemalla koko ajan 
tekemisissä partnereiden 
kanssa, työn taso pysyy 
korkeana, josta voimme 

olla ylpeitä. .

Asiakas- 
palautteiden 

keskiarvo
Kova työ tuottaa tulosta, 
koska asiakaspalautteet 

ovat hyviä, asiakkaat 
tilaavat uudestaan ja 

ovat tyytyväisiä ruokaan!



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.

Kuinka 
asiakaspalautteet 

vaikuttavat tilauksiin?
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Ruoan kotiinkuljetuspalvelut toimivat 
samoin kuin Google tai Amazon: mitä 
paremmin suoriudut, sitä korkeammalle 
pääset.. Periaatteella, että voittaja saa 
kaiken.  Parhaan kymmenen joukossa 
olevat saavat 90% tilauksista.

Asiat jotka vaikuttavat sijoitukseen

Asiat jotka näet:

Arvostelu-Palautteen Arvosana

Arvostelu- Palautteiden määrä

Valmistusaika

Asiat joita et näe:

Kokonais aukioloaika

Online-aika

Annosten  saatavuus

Kuljettajan odotusaika



Tiedämme kuinka optimoida ruokalistasi ja pitää se 
suosittuna



Mitä tarjoamme 
ja mitä kaikkea 
diili sisältää?



Omistautunut 
tukipalvelu
Suora yhteys 

asiakaspalveluun.

Automaattinen 
perehdytys

Nopea ja helppo, käyttäen 
hyväksi myös tekniikka.

Nopea  ja tekniikkaa 
avuksi käyttävä 

perehdytys
Koko ajan saatavilla olevat 

Yksityiskohtaiset videot 

Brändin kouluttajat
Tiimi valmiina 

auttamaan.

Ohjeistukset 
keittiössä

Tulostetut  työskentelyä 
helpottavat ohjeet A full 

suite of printable resources 
to aid production.

Optimoitu lanseeraus
Markkinointiapu, 

asiakaspalvelun tuki ja tiimi 
myös paikanpäällä 

auttamassa.

Yksityiskohtainen 
tuki

Käytämme 
työkalujamme ja 
autamme teitä 
menestymään



1000€ 
kirjautumismaksu
Sisältää alustat ja raportoinnin 
mm. Wolt ja Foodora 

35% PWB 
komissio

Tulojen nousu 20,000€+ per 
kuukausi/240,000€+ per 
vuosi

30% 
raaka-ainekustannuksis
ta
Sis. pakkausmateriaalit

133-148 potentiaalista 
tilausta viikossa 
(tilauksen keskiarvo 22€)
Keskiarvo 3000€ viikossa

Saat 
7€ per tilaus
(e.g. 148 tilaustas: 1036€ tuotto 
per viikko - 49,728€ per vuosi)

Yhtenäinen kassajärjestelmä - 
Deliverect 
Yhtenäinen tilaus- ja 
varastointijärjestelmä - 
ApicBase
Arvo yli  1,300€ vuodessa  - auttaa vähentämään 
hävikkiä ja helpottaa inventaarion hallinnointia 

12 viikon ilmainen 
markkinointituki
Arvo  £2500

Mitä SINÄ 
investoit?
£2100

Mitä PWB investoi?
£5000



Sijoitukset vs ROI
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Tulot

Operatiivinen toiminta

● 4.5*arvosana
● 14 min valmistusaika
● Saatavailla asiakkaille 

95%

Liikevaihto

● 3000€ liikevaihto per viikko
● 22€+ keskiarvotilauksen arvo
● 15%+ lisää myyntiä joka 

viikko

Integraatio & Tuki

● Onnistunut tiimin koulutus 
● Saavuta vahva tuki ja maksimoi 

mahdollisuudet 

2000 €

1500 €

1000 €

500 €

0 €

VK 0 VK 1 VK 2 VK 3 VK 4 VK 5 VK 6 



Insight across your estate using our portal

Tilastot

● Tulot
● Brändin suoriutuminen
● Alustan suoriutuminen
● Tilausten keskiarvo
● Kommentit ja arvosanat

Insights (myynnit & 
suoriutuminen)

Dashboard

Vertailutaulukko

○ Kuluneen viikon myynnit  vs edellinen viikko
○ Tämänhetkinen arvosana  vs edellinen viikko
○ Tämänhetkinen valmistusaika vs edellinen 

viikko
○ Tavoite arvosana ja valmistuaikatavoite 
○ Viikon kommentti

● Viikon Top 5 ja  5 huonoiten suoriutunutta 

Leaderboard

Whole estate leaderboard

○ Arvosanat
○ Tulot
○ Katselmus

Partneriportaalimme on suunniteltu siten, että pysyt ajantasalla myynneistä ja 
tehokkuudesta, ja saat kaiken tarvittavan tiedon tienataksesi lisää. 



Brändimme



Kanabrändit
Testaa kanabrändejämme ja maista uskomattomat maut 

suussasi. Tarjolla on rapeita, mutta mehukkaita 
kanansiipiä ja fileitä, herkullisia kastikkeita ja maukkaita 

lisukkeita. 

Tilauksen keskiarvo- 23€

Rasvakeitin Mikroaaltouuni Paistolevy Uuni Sämpyläpaahdin



Burgeribrändit
Runsaasti täytteitä ja paljon makua; niistä on meidän 

burgerit tehty.  Saatavilla on myös kasvisvaihtoehtoja, 
joten kukaan ei jää ilman herkullista ateriaa. 

TIlauksen keskiarvo - 27€

Rasvakeitin Paistolevy Mikroaaltouuni Sämpyläpaahdin


