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Haamukeittiö 
Opas

BRANDS



Virtuaalibrändi opaskirja  |  2

Tähdenlennon lailla tapahtunut haamukeittiöiden tuleminen 
on mullistanut ravintola-alan. Se on kehittynyt vuosien aikana, 
mutta pandemian aikana tapahtunut digitalisoituminen todella 
räjäytti potin. 

Työskennellessäni Uber Eatsilla todistimme, että vuonna 
2019 noin 15% kaikista listauksista sovelluksissa olivat 
haamukeittiöitä. 

Vuonna 2020 ja 2021 selvisivät parhaiten ne yritykset jotka 
pystyivät muuttumaan, muuttamaan työtapoja ja vastaamaan 
asiakkaiden tarpeisiin. Yhdistävä tekijä näihin yrityksiin, kuten 
ehkä jo arvasit, oli juuri haamukeittiöt. 

Onpa sinulla jo ravintola, tai vasta aloittelet uraasi ravintola-
alalla, tämä on se opas jota seurata. Pääset tutustumaan 
syvällisesti markkinaan ja kuinka rakentaa menestyvä 
haamukeittiö brändi. Et tarvitse muuta kuin tämän oppaan!

Joko aloitetaan hommat?

Haamukeittiö  
Opas
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Mikä  
virtuaalibrändi on?

Ensinnäkin, mitä virtuaalibrändillä tarkoitetaan? 
Yksinkertaisesti, virtuaalibrändi tarkoittaa sitä, että ravintolalla on jokin suosittu 
ruokabrändi ruoan kotiinkuljetus sovelluksessa, mutta sitä ei näy, eikä myydä, 
ollenkaan oikeassa ravintolossa.  

Virtuaalibrändit ovat olemassa pelkästään ruoan kotiinkuljetus sovelluksissa. 
Ne ovat melko uusi keksintö, konsepti, joka sallii kaiken kokoisten ravintoloiden 
luoda oma kustomoitu menu. Vaikka sinulla olisi jo valmis oikea ravintola, voit luoda 
virtuaalibrändien avulla uusia menuja ja houkutella yrityksellesi uusia asiakkaita!

Eli tarkoittaako  
virtuaalibrändi samaa 
kuin haamukeittiö? 
Ei aivan!
Haamukeittiötä pyöritetään usein 
oikean keittiön ulkopuolella (esim. 
Teollisuusalueella tmv), virtuaalibrändien 
tapauksessa brändejä hoidetaan oman 
ravintolan keittiöstä, digitaalisesti. 

Haamukeittiöstä on puhuttu 
ensimmäisiä kertoja jo vuonna 
2013 New Yorkissa, Yhdysvalloissa. 
Kahdeksan vuotta eteenpäin, ja 
nykyään Yhdysvalloissa toimii yli 1500 
haamukeittiötä ja Iso Britanniassa 750.

Mikä tekee asiasta hieman 
monimutkaisempaa on, että 
haamukeittiö voi valmistaa 
virtuaalibrändejä! Ja haamukeittiö voi 
tehdä yhteistyötä virtuaalibrändien ja 
perinteisten ravintolatoimijoiden kanssa.

Virtuaalibrändi  
=noutoruoka
Virtuaalibrändeillä ja haamukeittiöillä 
on yhteistä se, että kummassakaan 
asiakkaan ei ole mahdollista syödä 
paikanpäällä. Molemmat ovat saatavilla 
pelkästään ruoan kotiinkuljetus 
sovelluksissa. Mikäli olet koskaan 
tilannut ruokaa kotiin- olet käyttänyt 
virtuaalibrändiä! Tämä hetkisen tiedon 
mukaan yli 80% 18-39 vuotiaista tilaavat 
ruokaa kotiinkuljetus sovelluksen 
kautta vähintään kerran viikossa. 
Noutoruoka-ala on massiivinen 
markkina, joten tutustutaan tähän 
vähän tarkemmin! 
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Miksi:  
Markkinat
Globaali noutoruokamarkkina on massiivinen. Sen arvo on tällä hetkellä yl 111 
miljardia dollaria, markkina on kasvanut 34.9% vuodesta 2019.  Tämä tarkoittaa, 
että se on kasvanut yli kaksinkertaiseksi vuodesta 2015. 

Noutoruoan osuus on 20% ruoka-alasta. Alan kasvua on kiihdyttänyt isot toimijat 
kuten  Deliveroo, Just Eat and UberEats. Näiden yritysten myynnit nousivat 49.2% 
viime vuoden aikana!

Hurjaa vauhtia kasvava 
markkina
Koronavirus vauhditti alan 
muutosta digitaalisuuteen, mutta 
se on ehdottomasti trendi joka on 
tullut jäädäkseen. Yli 68% tilanneista 
asiakkaista uskoo tilaavansa 
noutoruokaa vielä uudestaan 
seuraavien vuosien aikana.

Kasvun on ennustettu jatkuvan, ja 
noutoruokamarkkinan arvon olevan 
230 miljardia dollaria vuoteen 2025 
mennessä. 

Virtuaalibrändien nousu
Ruoan kotiinkuljetussovellukset sijoittavat 
korkeita summia houkutellakseen 
uniikkeja brändejä. Vuonna 2021 
huhtikuun ja marraskuun välillä 
virtuaalibrändien määrä sovelluksissa 
kasvoi 17.6%. 

Virtuaalibrändien määrä on kasvanut 
nopeimmin UberEatsillä; 30% kyseisenä 
aikavälillä (29800 dollarista 38800dollariin.)  
Just Eat jatkaa markkinoiden 
suurimpana ja heillä on yli 50,000 brändiä 
sovelluksellaan.

Haamukeittiöiden odotetaan olevan 
70 biljardin arvoisia vuoteen 2027 
mennessä. Deliveroo on tällä hetkellä 
haamukeittiöiden markkinajohtaja. Heillä 
on maailmanlaajuisesti 30 kohdetta ja 
niissä yli 200 keittiötä. Haamukeittiömalli 
mahdollistaa helpomman pääsyn 
markkinoille kun sinun ei tarvitse 
investoida kalliiseen vuokraan tai 
tarjoilijoiden palkkaamiseen.  

Yhä useammat ravintolayrittäjät 
epäilemättäkin näkevät alan potentiaalin- 
olisiko sinun siis aika lähteä virtuaalibrändi 
bisnekseen mukaan?
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Miksi: 
Operaatiot
Virtuaalibrändit mahdollistavat 
yrittäjille sen, että he pystyvät 
ennakoimaan liikentoimintansa 
juoksevat kulut. Tämä kaikki auttaa 
maksimoimaan tuotannon, tilausten 
määrän ja tuotettavuuden!

Virtuaalibrändeissä vuokrakulut, 
tarvikkeiden määrä ja 
henkilökuntakulut ovat kaikki 
supistettu matalaksi.  Samaan aikaa 
henkilökohtainen asiakashankinta 
(kerromme tästä kohta lisää!)näkyvyys 
ja tilausten määrä kasvavat.

Pääsemme käsiksi suureen määrään 
dataa, joten tämä mahdollistaa 
brändien kehittämisen ja asiakkaiden 
vaatimuksiin vastaamisen. 

Vaihtoehto perinteisille 
ravintoloille?
Mikäli haluat kokeilla jotain uutta, kokeile 
virtuaalibrändejä- niissä on matalat 
kulut ja matalat riskit. Virtuaalibrändejä 
ei koeta enää vähempipätöisempänä 
kuin perinteisiä ravintoloita, vaanniitäkin 
pidetään hienona liiketoimintana.  

Tavallisesti perinteistä 
ravintolatoimintaa ja virtuaalibrändejä 
ei pidetä toistensa kilpailijoina. Usein 
asiakas ei mieti pelkästään menisikö 
syömään ravintolaan vai tilaisiko ruokaa 
kotiin, vaan kokkaisiko itse kotona vai 
tilaisiko noutoruokaa. 

Ruoan kotiinkuljetus sovellukset ovat 
mullistaneet markkinat. Asiakkaat 
käyttäytyvät nykyään ruokaa tilatessa 
samalla tavalla kuin nettiostoksia 
tehdessä. He etsivät sopivaa 
annosta kategorian mukaan (esim. 
Pizza tai pasta), eikä heti brändin 
mukaan.  Ostospäätös perustuu 
asiakaspalautteisiin, arvosanoihin, 
kuviin ja markkinointiin, palvelun 
nopeuteen ja tottakai myös hintaan.  
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Asiakashankinta
Asiakkaiden huomion kiinnittäminen ilman fyysistä ravintolaa? Markkinointi ja 
kohdennettu asiakashankinta ovat keskeisiä toimia virtuaalibrändeille.

Asiakkaat eivät enää etsi pelkästään herkullista ruokaa (tämä on automaattinen 
olettamus), mutta he haluavat kannattaa yrityksiä jotka myös välittävät 
ympäristöstä, eläinten hyvinvoinnista ja paikallisista raaka-aineista. Älä myöskään 
unohda erittäin nopeaa toimitusta ja ensiluokkaista asiakaspalvelua. Paljon asioita 
jotka pitää ottaa huomioon.. 

Miettiessäsi keitä haluat houkutella ( ja millä), pidä mielessä nämä asiat:

Asiakkaat haluavat? 
Älä ajattele, että koska sinulla on virtuaalinen brändi,et voisi ottaa 
inspiraatiota perinteisistä ravintoloista. Tutustu lähialueesi ja selvitä millä 
ravintoloilla menee hyvin ja miksi.  Hinta on aivan yhtä tärkeä kuin itse 
tuotteet, joten pidä huolta, että hinnat ovat kunnossa ja kilpailukykyisiä. 

Mitä puuttuu? 
Menestyt, jos pystyt ainoana toimijana vastaamaan asiakkaiden 
kysyntään. Tarkastele siis mitä markkinoilta puuttuu. Mikäli sinulla on heti 
mielessä jokin tietty ruoka, tutki onko sitä saatavilla alueellasi. Kuka osaa 
homman ja kuka ei? Tämän selvittämiseen voit käyttää saatavilla olevaa 
dataa.

Kuka on meidän“sopivin” asiakas? 
Se ei pakosti tarkoita niitä jotka kuluttavat eniten. Mieti niitä asiakkaita 
jotka todennäköisemmin tilaavat säännöllisesti ja kertovat teidän 
brändistä muille. Mieti asiakkaiden ikää, taloutta ja siviilisäätyä. Kasaa 
mahdollisimman tarkka asiakasprofiili ( ja päivitä tätä tarvittaessa) ja 
pidä huolta, että markkinointi on kohdistettu juuri tälle “sopivammalle” 
asiakkaalle. 
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Kunnioita asiakasta
Nyt kun puhuimme jo kohdennetusta 
asiakashankinnasta, pidä huolta, 
että vastaat asiakkaiden tarpeisiin 
ja toiveisiin. Voit luoda uusia 
samankaltaisia virtuaalibrändejä ja 
houkuttaa laajempaa asiakaskuntaa. 
Tee tämä kuitenkin varovaisesti.

40 täysin samanlaista brändiä samalta 
toimijalta ei missään nimessä toimi. 
Testaa menuja, brändin nimiä, logoja 
ja menun osia. Mutta kuten jo sanottu, 
tee tämä varovaisesti äläkä vie tätä liian 
pitkälle.

Eräs ravintola sai runsaasti kritiikkiä 
pyörittäessään yhdestä kohteesta yli 40 
Intialaista virtuaalibrändiä Deliveroossa 
ja Uber Eatsissä. Tästä koitui harmia 
yritykselle ja asiakkaiden luottamus 
laski. 

Muista, tässä menee  
aikaa...
Laadukkaan brändin rakentaminen 
vie aikaa, joten pysy kärsivällisenä. 
Brändäys on asiakkaiden käsitys koko 
yrityksestäsi. Muokkaat brändiäsi 
kehittämällä menuasi ja kuinka 
hoidat yritystäsi. Kuten kaikessa 
markkinoinnissa, on tärkeää seurata, 
analysoida ja kehittyä. 

Erinomainen brändäys (eli vastaat 
selkeästi yrityksesi missioon) pitäisi 
näkyä nettisivuillasi, sosiaalisessa 
mediassa, sähköpostimarkkinoinnissa 
ja asiakaspalvelussa.
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Kuinka rakentaa 
menestyksekäs 
virtuaalibrändi

Mitä saat, kun luot mieleenpainuvan ja 
merkityksellisen brändin?- Lojaaleja ja 
palaavia asiakkaita!

Menestyksekkään virtuaalibrändin 
luominen ei ole pelkästään toisen 
brändin kopioimista.  On tärkeää, että 
teet tarkan tutkimuksen( ja tuloksen) 
siitä mitä alueesi kuluttajat todella 
haluavat. Pidä myös nämä pari asiaa 
mielessä: 

Seuraa nettikaupan 
sääntöjä
Jotta kiinnität asiakkaiden 
huomion internetissä, sinulla on 
oltava erinomaiset kuvat menusta 
(tämä on hyvä kohta panostaa 
ammattivalokuvaajaan), vahva läsnäolo 
sosiaalisessa mediassa, hyvä palvelu 
ja korkeat arvosanat. Tiedämme, että 
asiakkaat luottavat asiakaspalautteisiin 
ja toisten vakuuttamaan nopeaan 
palveluun.

Tarkista, että ruokalistasi on kompakti 
ja keskitetty. Hyvä sääntö on, 
ruokalistalla voi olla maksimissaan 
13 ruokalajia. Asiakkaat odottavat 
korkealaatuista ja nopeaa palvelua, 
ja tämä alkaa siitä, kun he katselevat 
ruokalistaasi ja kotisivuasi. 

Ruoka, pakkausmateriaalit 
ja tarvikkeet
Vaikka markkinointi ja ruokalistan 
design ovat tärkeitä, pääasia on silti 
ruoka. Mieti kuinka annokset kestävät 
kuljetusta. Mikäli annos ei ole enää 
ensilaatuinen saapuessaan asiakkaille, 
he eivät tule tilaamaan annosta 
uudestaan. 

Mieti myös näitä

Pakkaus
Pakkausmateriaalien tulisi olla kestävä, 
tehty ympäristöystävällisistä materiaaleista 
( ja näyttää hyvältä), mieti pysyykö annos 
hyvin pakkauksessa ja pysyykö ruoka 
lämpimänä kuljetuksen ajan? 

Ajattele toimitusketjua ja raaka-aineiden 
laatua. Tällä pystyt erottautumaan 
kilpailijoistasi. Mikäli pystyt tekemään 
useamman menun samoilla raaka-ainella, 
tämä laskee kuluja ja tehostuttaa toimintaa. 

Reseptit

Tarvikkeet
Huono työntekijä syyttää välineitä? 
Tätä ei tapahdu ammattilaiskeittiössä! 
Sopivat tarvikkeet ja välineet vaikuttavat 
suunnattomasti. Mieti tarkkaan 
mitä tarvikkeita tarvitset, kuinka 
monimutkaista annosten valmistaminen 
on ja kuinka henkilökunta koulutetaan.  
Kaikki nämä vaikuttavat siihen saavatko 
asiakkaat parempia annoksia, saatko sinä 
lisää asiakaspalautteita ja lisää tilauksia. 
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Testaus  
ja kehittäminen
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä: on 
aika testata virtuaalibrändiäsi. 

Mikään ei ole arvokkaampaa kuin 
rehellinen asiakaspalaute, joten 
pyri aina saamaan palautetta. Voit 
tarjota esim. Alennusta seuraavasta 
tilauksesta, jos asiakas jättää 
ravintolallenne palautetta.  Saat sekä 
rehellistä asiakaspalautetta että lisää 
tilauksia.  

Kysy palautetta jokaisesta 
näkökulmasta, kuten:

Kaikki datasta...
Olennainen etu ruoan kotiinkuljetus 
sovelluksissa on, että siitä saa valtavan 
määrän dataa käyttöönsä. Tarkkaile mitkä 
annokset ovat suosituimpia ja muokkaa 
tarvittaessa menuja. Näet nopeasti mistä 
asiakkaat pitävät ja mistä ei, joten tarkkaile 
asiakaspalautetta ja tee tarvittaessa 
muutoksia. 

Tällä tavoin ravintolasi anti pysyy uutena, 
kun menuja, kuvia ja pakkausmateriaaleja 
kehitetään ja uudistetaan. 

Datan analysointi ei auta pelkästään 
menun optimoinnissa, mutta sen avulla 
pääset myös kehittämään henkilökunnan 
työvuorojen tekoa, asiakkaiden 
analysointia ja tarvittaviin muutoksiin 
vastaamista. Tällä tavoin tilauksien määrä 
pysyy korkeana ja pysyt sovelluksien 
listoilla korkealla. 

Kuljetuksen 
asiakaspalvelu
Nopeus ja asiakaskokemus

Annosten laatu
Kuinka annos on valmistettu  
ja kestikö se hyvin kuljetusta

Ajoitus ja 
kommunikointi
Tilauksen teon helppous

Lisävinkki: Testaa erilaisia 
kampanjoitamme (esim. 
Prosentuaalisia alennuksia, 
veloituksettomia lisätuotteita 
tai alennuskoodeja) ja kanta-
asiakkuuksia, niin algoritmit 
pysyvät puolellasi!  Ajoittaiset 
kampanjat ympäri vuoden ovat 
toimiva taktiikka pitää asiakkaat 
lojaalina yritystänne kohtaan ja 
saat tasaisesti tuloja. 
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Kuinka Peckwater  
Brands voi auttaa teitä?

Peckwater Brands on yksi nopeimmin 
kasvavista virtuaalibrändi yrityksistä Iso 
Britanniassa. Olemme saatavilla kaikissa 
isoimmilla sovellusalustoilla, Just 
Eat, UberEats, Postmates, Deliveroo, 
DoorDash and GrubHub. Yli 150,000 
tilausta yli 99.8% onnistumisprosentilla 
tarkoittaa, että partneriravintolamme 
ovat alan parhaita. 

Toisin kuin muut franchise yrittäjät, 
meidän konseptit ovat erittäin joustavia. 
Yhteistyömme ei estä sinun nykyisen 
brändin toimimista, vaan saamme 
sinulle virtuaalibrändin nopeasti, 
matalilla aloituskuluilla ja joustavalla 
sopimuksella. 

Mikäli haluat työskennellä virtuaalibrändien kanssa, 
kannattaa työskennellä parhaiden kanssa.

Peckwater Brands auttaa kaiken 
kanssa mitä tarvitsee virtuaalibrändin 
pyörittämiseen- autamme 
brändäyksessä ja markkinoinnissa, 
sovellus alustan hoidosta, 
tavarantoimittajien esittely, reseptit, 
pakkausmateriaalit, henkilökunnan 
perehdyttäminen ja tekniikan 
toimimisesta! Tämä mahdollistaa 
ravintoloitsijan monipuolistaa 
tulonlähteitä, saada enemmän tuloja ja 
kasvattaa yritystä. 

Mikäli haluat lisää tilauksia ja lisää 
tuloja, olethan yhteydessä meihin! 
Keskimäärin partnerimme saavat 
+823% enemmän tilauksia.  Sinä pyörität 
keittiötäsi, me hoidamme loput.


