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De virtuella varumärkenas enorma uppgång har 
revolutionerat restaurangbranschen. Det är en utveckling 
som har ökat stadigt under de senaste åren men som fick 
en extra skjuts av det digitala skiftet som bevittnades under 
pandemin.

Under min tid på Uber Eats såg vi till exempel att även 2019 
var cirka 15 % av alla restaurangerna på plattformen virtuella 
varumärken.

Under 2020 och 2021 fick de företag som framgångsrikt 
lyckades svänga om, tillgodose förändrade konsumentbehov 
och förnya arbetssätt skörda frukterna. Ledande bland dessa 
organisationer? Du har gissat det... virtuella matvarumärken.

Oavsett om du är en befintlig restaurangentreprenör som 
vill starta ditt första virtuella kök eller om du är helt ny i 
branschen - detta är din ultimata arbetsboken för virtuella 
varumärken. Från en djupgående titt på marknaden till exakt 
hur man bygger upp ett framgångsrikt virtuellt varumärke - 
här finns allt du behöver.

Låt oss börja arbeta...
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Vad är ett  
virtuellt varumärke?

Först och främst, vad exakt är ett virtuellt varumärke?
Enkelt uttryckt är ett virtuellt varumärke en restaurang som har en igenkännbar 
varumärkesidentitet - men ingen fysisk närvaro på gatan. Så enkelt är det!

Virtuella varumärken existerar enbart på leveransplattformar. Det är ett relativt 
nytt koncept som gör det möjligt för livsmedelsföretag av alla storlekar att skapa 
skräddarsydda menyer. Även om du har ett nuvarande (fysiskt) kök kan du med ett 
virtuellt varumärke skapa nya menyer och nå nya kunder.

Så är ett virtuellt  
varumärke bara ett 
mörkt kök? 
Tja, inte riktigt...
Ett mörkt kök (ibland även känt 
som ett spökkök) existerar som ett 
“off premise”-kök, medan virtuella 
restauranger fungerar som ett enbart 
digitalt varumärke.

Idén om mörka kök går tillbaka till 
åtminstone 2013 i New York. Bara åtta 
år senare finns det nu  över 1 500 
dark kitchens i USA och över 750 i 
Storbritannien.

Där det blir lite komplicerat är att 
virtuella varumärken kan anlita mörka 
kök för att tillaga sina måltider. Dark 
kitchens kan i sin tur arbeta med både 
virtuella varumärken och traditionella 
fysiska butiker.

Virtuella varumärken  
är matleverantörer
Det som förenar virtuella varumärken 
och dark kitchens är att ingen av dem 
har en gästmatsal. Båda är företag 
som endast levererar mat. Om du 
någonsin har beställt mat för leverans 
- har du använt ett virtuellt varumärke! 
Aktuella uppgifter visar att över 80 % 
av 18-39-åringarna beställer mat via en 
app minst en gång i veckan. Det är helt 
klart en enorm marknad att ta del av, 
så låt oss titta närmare på den...
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Varför: 
Marknaden
Den globala marknaden för leveranser är enorm. Marknaden är för närvarande 
värd över 111 miljarder dollar och har vuxit med 34,9 % sedan 2019. Den har mer 
än fördubblats sedan 2015. 

Matleveranser online står nu för 20% av försäljningen inom restaurangbranschen. 
Denna tillväxt har drivits av stora plattformar som Foodora, Bolt och UberEats. 
Faktum är att dessa tre företags försäljning tillsammans ökade med 49,2% under 
det senaste året.

En snabbt  
växande marknad
Även om pandemin påskyndade 
övergången till digital beställning - är 
det en trend som är här för att stanna. 
Över 68 % av kunderna säger att de 
troligen kommer att beställa mer mat 
för avhämtning och leverans under de 
närmaste åren.

Den här tillväxten förutspås fortsätta, 
och enligt vissa uppskattningar 
kommer den globala marknaden för 
matleveranser att vara värd 230 
miljarder dollar år 2025.

Tillväxten av  
virtuella varumärken
Leveranslattformar investerar en 
betydande summa i att locka till sig 
unika varumärken. Mellan november 
och april 2021 ökade antalet 
varumärken som listas på stora 
onlineplattformar med 17,6 %. 

Antalet varumärken har ökat snabbast 
på UberEats, med 30 % under denna 
period (från 29 800 till 38 800). Just Eat 
fortsätter dock att vara den största 
marknadsaktören med över 50 000 
enskilda varumärken på sin plattform.

Virtuella restauranger förväntas 
vara värd över 70 miljarder dollar 
år 2027. Deliveroo är de nuvarande 
marknadsledarna för dark kitchen 
- med 30 anläggningar över hela 
världen som tillhandahåller över 200 
kök. Utan höga hyror och kostnader för 
serveringspersonal erbjuder det en billig 
ingång till en konkurrenskraftig bransch. 

Med tanke på att så många 
restaurangoperatörer tydligt ser 
potentialen - är det dags för dig att 
utforska de virtuella varumärkenas värld?
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Varför: 
Operatörer
Virtuella varumärken gör det 
möjligt för operatörer att driva sin 
verksamhet med förutsägbara fasta 
driftskostnader. Allt detta samtidigt 
som de maximerar produktionen, 
beställningarna och lönsamheten!

Virtuella varumärken innebär att 
kostnader för anläggningar, utrustning 
och personal minskar. Samtidigt 
kan man med hjälp av detaljerad 
kundinriktning (vi tar upp detta i nästa 
avsnitt) öka publikens andelar och 
beställningar.

Tillgången till enorma datamängder 
gör det möjligt för varumärkena 
att fortsätta att utvecklas och möta 
konsumenternas efterfrågan.

Ett substitut för  
ny restaurang?
Virtuella varumärken är ett billigt och 
riskfritt sätt att testa nya koncept. 
De ses inte längre som ett mindre bra 
alternativ till traditionella restauranger 
- utan som ett allt mer värdefullt 
affärsförslag i sin egen rätt. 

Dessa två sektorer ses i allmänhet 
inte som konkurrerande. Ofta väljer 
konsumenterna inte bara mellan att 
gå ut med vänner och beställa in, utan 
ofta mellan att laga mat hemma och att 
beställa hämtmat.

Plattformar för matleveranser på 
nätet har revolutionerat marknaden 
för beställning. Precis som när man 
handlar på Amazon söker kunderna 
nu efter en kategori av livsmedel 
(till exempel pizza eller nudlar) 
snarare än enskilda varumärken. 
Köpbeslutet baseras då till stor del på 
kvalitetsmarkörer som recensioner 
och betyg, bilder och varumärke, 
snabbhet och naturligtvis pris.
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Utan en fysisk skylt för att locka förbipasserande är målgruppsinriktning och 
marknadsföringsaktiviteter viktiga för virtuella varumärken!

Kunderna letar inte längre bara efter god mat (det är en självklarhet), utan även 
efter företag som bryr sig om miljön, djurens välbefinnande och lokala råvaror. 
Har vi nämnt supersnabb leverans och förstklassig kundservice också? Det finns 
mycket att tänka på.

När du bestämmer dig för vilka kunder du ska rikta dig till (och med vad), tänk på 
följande. i åtanke...

Vad vill kunderna ha?
Bara för att ditt varumärke är virtuellt betyder det inte att du inte kan 
hämta inspiration från traditionella restauranger. Ta en promenad i 
ditt närområde och fundera på vilka matställen som presterar bra och 
varför. Priset är ofta lika viktigt som själva varorna, så lägg märke till 
vilka prispunkter som presterar bra.

Vad saknas?
Framgång i näringslivet handlar om att fylla en lucka på marknaden, 
och ditt virtuella varumärke är inte annorlunda. Identifiera vad som 
saknas på den stora marknaden. Om du har en viss typ av mat i åtanke 
kan du undersöka vad som finns tillgängligt i ditt område på de stora 
plattformarna för matleveranser. Vad går bra och vad går dåligt? 
Uppgifterna finns precis framför dig!

Vem är min “ideala” kund?
Med detta menar vi inte nödvändigtvis bara de som spenderar mycket 
pengar. Tänk på vilka kunder som är mest benägna att beställa ofta, 
prata med vänner och sprida ordet. Hur lokala bör de vara? Hur är det 
med deras ålder, ekonomiska situation och familjeförhållanden? Skapa 
en detaljerad kundprofil ( justera den med tiden) och se till att alla dina 
marknadsföringsaktiviteter har din “ideala” kund i åtanke.

Målinriktning  
på kunderna
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Respektera kunden
När vi ändå pratar om kundorientering 
- se till att du alltid uppfyller kundernas 
behov och önskemål på ett genuint sätt. 
Genom att skapa virtuella varumärken 
som är avknoppade från andra 
varumärken kan du hålla menyerna 
rationella och samtidigt locka till dig en 
bredare kundbas. Men detta bör man 
närma sig med försiktighet! 

40 klonmärken från en enda 
webbplats är helt enkelt ett stort no-go. 
Experimentera gärna med din meny, ditt 
varumärkes namn, din logotyp och dina 
menyalternativ - men gå inte för långt. 

En restaurang i Reading (till exempel) 
kritiserades allmänt för att ha 
översvämmat marknaden efter att  
ha drivit över 40 varumärken för  
indisk mat på Deliveroo och Uber Eats 
från en lokal. Det undergräver bara 
kundernas förtroende och skadar din 
verksamhet överlag.

Kom ihåg att det tar tid...
Det tar tid att bygga ett högkvalitativt 
varumärke, så ha tålamod här. Ett 
“varumärke” avser hela kundernas 
uppfattning om din livsmedels 
franchise. Detta är en pågående 
process där du konsekvent 
utvecklar din meny och dina 
affärsmetoder. Precis som alla 
marknadsföringsinsatser handlar det 
om kontinuerlig uppföljning, analys och 
gradvis förbättring.

Ett briljant varumärke 
(som återspeglar en tydlig 
uppdragsbeskrivning) bör synas på 
din webbplats, konton i sociala medier, 
e-postmarknadsföring, leveransförare 
och uppföljande kundtjänst.



Spelboken för virtuella märken  |  9

Hur man bygger ett 
framgångsrikt virtuellt 
varumärke

Belöningen för att skapa ett minnesvärt 
varumärke som verkligen uppfyller 
lokala behov? En verkligt lojal och 
återkommande kundkrets.

Att skapa ett framgångsrikt virtuellt 
varumärke är dock inte så enkelt 
som att bara kopiera och klistra in en 
befintlig meny på en leverans plattform. 

Din detaljerade kundundersökning bör 
ge insikter om vad lokala konsumenter 
söker. Det finns också några fler 
överväganden att tänka på...

Följ reglerna för  
detaljhandel på nätet
För att få kontakt med onlinekunder 
krävs fantastiska menyfotografier 
(investera gärna i professionella 
fotografier här!), en stark närvaro i 
sociala medier, effektiv service och 
höga betyg. Vi har redan sett hur 
kunder utan traditionella butiksfasader 
förlitar sig på kvalitetsmarkörer som 
recensioner och snabb service för att 
känna sig trygga.

Se följaktligen till att du har en stram 
och fokuserad meny. Som en tumregel 
är tretton det högsta antalet rätter 
du vill ha på din meny. Kunderna vill ha 
högkvalitativ och effektiv service - och 
det börjar med att navigera i din meny 
och på din webbplats.

Livsmedel, förpackningar 
och utrustning
Marknadsföring och utformning av 
menyn är viktiga, men allt handlar 
ändå om maten. Som en del av detta 
bör du tänka på hur dina rätter ska 
transporteras. Om din mat inte är av 
högsta kvalitet när kunden packar upp 
sin leverans kommer de helt enkelt inte 
att beställa igen.

Du bör också tänka på följande:

Förpackning
Förutom hållbara, miljövänliga material 
(och vackra varumärken!), skyddar 
förpackningen din mat tillräckligt och 
håller den varm under transporten?

Tänk på din leveranskedja och 
kvaliteten på ingredienserna. Detta 
kommer att hjälpa dig att skilja dig från 
konkurrenterna. Om du kan skapa 
“menyöverlappning” (dvs. menyalternativ 
som använder samma ingredienser) 
kommer detta att minska kostnaderna 
ytterligare och förbättra effektiviteten.

Recept

Utrustning
En dålig arbetare skyller på 
sina verktyg? Det gäller inte för 
professionella kök! Att ha rätt verktyg 
och utrustning gör stor skillnad. 
Överväg noga dina behov av utrustning, 
liksom komplexiteten i förberedelserna 
och personalens utbildning. Allt detta 
resulterar i bättre rätter, bättre 
kundomdömen och fler beställningar.
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Testning och  
förbättring
Sist men inte minst handlar det om att 
testa ditt virtuella varumärke.

Det finns inget som kan ersätta 
ärlig kundfeedback, så uppmuntra 
detta. Du kan alltid erbjuda särskilda 
kampanjer (t.ex. en % rabatt på framtida 
beställningar) i utbyte mot feedback. 
Detta har den dubbla fördelen att det 
genererar verklig konsumentinsikt och 
ökade beställningar. 

Be om feedback om varje aspekt av ditt 
virtuella varumärke, t.ex:

Allt handlar om data...
En väsentlig fördel med matleveranser 
online är att du har en enorm mängd 
data till hands. Tänk på vilka rätter 
som är mest populära (hos vilka 
målgrupper) och anpassa dina menyer 
därefter. Du kommer snart att se vad 
kunderna gillar och inte gillar, så lyssna 
verkligen och anpassa dig.

På så sätt kan du också se till att ditt 
utbud förblir fräscht och att menyer, 
foton och förpackningar ständigt 
uppdateras och förbättras.

Analyser av data hjälper inte bara 
till att optimera menyerna, utan kan 
också förbättra personalplaneringen, 
kundanalysen och anpassningen 
till förändringar i efterfrågan. Allt 
detta gör att du får fler beställningar 
och att ditt virtuella varumärke 
hamnar högst upp i listorna på 
leveransplattformarna.

Leveransservice
Snabbhet och 
kundupplevelse

Rätternas kvalitet
Både när det gäller tillagning 
och hur de färdas

Tidpunkter och 
kommunikation
Lätthet att beställa.

Bonustips: Experimentera 
med kampanjer (t.ex. 
procentuella rabatter, gratis 
leverans eller kupongkoder) 
och lojalitetsprogram för 
att plattformens algoritmer 
ska fungera till din fördel. 
“Pulserande” kampanjer (dvs. 
kampanjer på olika nivåer under 
året) är en utmärkt taktik för att 
hålla kunderna engagerade och 
främja stabila inkomster.
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Hur Peckwater  
Brands kan hjälpa till

Peckwater Brands är det snabbast 
växande företaget för virtuella 
varumärken i Storbritannien. Vi är 
listade på alla större plattformar, 
inklusive Foodora, Just Eat, 
UberEats, Postmates, Deliveroo, 
DoorDash och GrubHub. Med över 
150 000 beställningar med 99,8 % 
framgångsfrekvens har vi ett nära 
samarbete med partners med 
branschledande standarder.

Till skillnad från andra 
franchiseoperatörer är våra 
virtuella koncept unikt flexibla. Vi 
arbetar parallellt med ditt befintliga 
varumärke - snabbt att lansera, med 
låga initiala kostnader och utan minsta 
kontraktslängd. 

Om du startar ditt eget virtuella varumärke  
lönar det sig att arbeta med proffsen.

Peckwater Brands hjälper till med 
alla aspekter av att driva en virtuell 
franchise - från varumärke och 
marknadsföring till plattformslistor, 
leverantörer, recept, förpackningar, 
personalutbildning och implementering 
av teknik. Detta gör det möjligt för 
köksoperatörer att diversifiera sina 
intäktsströmmar, öka inkomsterna och 
utveckla sin verksamhet.

Så om du är redo att säga hej till 
extra beställningar, intäkter och 
vinstmarginaler, kontakta oss redan 
idag. I genomsnitt driver vi en +823% 
ökning av leveransbeställningar för 
våra partners. Du sköter köket, vi 
sköter resten.


