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Raketový vzestup virtuálních značek způsobil revoluci v 
restauračním průmyslu. Jde o vývoj, který v posledních 
několika letech neustále rostl, ale byl extrémně posílen digitálním 
posunem, jehož jsme byli svědky během pandemie. 

Během mého působení ve společnosti Uber Eats jsme například 
viděli, že ještě v roce 2019 tvořily virtuální značky přibližně 15 % 
všech nabídek na této platformě.

Během let 2020 a 2021 sklidily úspěch podniky, které se úspěšně 
dokázaly držet s trhem, uspokojili nové potřeby zákazníků, 
změnili styl práce a tím se udrželi profitabilní. Jaké společnosti to 
dokázali? Uhodli jste... Ti, kteří spustili virtuální značky.

Ať už jste stávající podnikatel v oblasti restaurací, který chce 
založit svou první virtuální kuchyni, nebo jste v tomto oboru 
úplný nováček - toto je vaše dokonalá příručka pro virtuální 
značky. Najdete zde vše, co potřebujete - od podrobného pohledu 
na trh až po přesný postup, jak vybudovat úspěšnou virtuální 
značku.

Pusťme se do práce...
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Co je to  
virtuální značka?

Nejdříve k tomu, co přesně je virtuální značka? 
Zjednodušeně řečeno, virtuální značka je jakákoli restaurace, která má 
rozpoznatelnou identitu značky - ale není fyzicky přítomna na ulici. Je to tak 
jednoduché!

Virtuální značky existují pouze na platformách pro rozvoz. Jedná se o poměrně 
nový koncept, který umožňuje franšízám všech velikostí vytvářet jídelní lístky 
na míru. I když máte stávající (fyzickou) kuchyni, virtuální značka vám umožňuje 
vytvářet nová menu a oslovovat nové zákazníky.

Je tedy virtuální značka 
jako Dark kitchen? 
No, ne tak docela...
Dark kitchen (někdy také označovaná 
jako Ghost kitchen) existuje jako 
kuchyně “mimo provozovnu”, zatímco 
virtuální restaurace fungují pouze jako 
digitální značka.

Myšlenka Dark kitchen se datuje 
přinejmenším od roku 2013 v New 
Yorku. O pouhých osm let později je nyní 
v USA v provozu více než 1 500 Dark 
kitchens provozoven a ve Velké Británii 
přes 750.

Situace se poněkud komplikuje 
tím, že virtuální značky si mohou 
Dark kitchen pro přípravu svých 
jídel pronajmout. Dark kitchen zase 
mohou spolupracovat jak s virtuálními 
značkami, tak s tradičními fyzickými 
obchody.

Virtuální značky jsou  
rozvozem jídla
Virtuální značky a Dark kitchens 
spojuje to, že ani jedna z nich nemá 
jídelnu pro hosty. Obě jsou to podniky, 
které se zabývají pouze rozvozem. 
Pokud jste si někdy objednali jídlo na 
rozvoz - využili jste virtuální značku! 
Podle aktuálních údajů si více než 80 
% osob ve věku 18-39 let objednává 
jídlo prostřednictvím aplikace alespoň 
jednou týdně. Je to zjevně obrovský 
trh, který je třeba využít, takže se na 
něj podívejme podrobněji...
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Proč:  
Trh
Globální trh s doručovacími službami je obrovský. V současné době má hodnotu 
přes 111 miliard euro a od roku 2019 vzrostl o 34,9 %. Od roku 2015 se více než 
zdvojnásobil. 

Online doručování potravin nyní představuje 20 % ze sektoru stravovacích služeb. 
Tento růst je tažen velkými platformami, jako jsou Deliveroo, Just Eat a UberEats. 
Dohromady totiž tržby těchto tří společností vzrostly za poslední rok o 49,2 %.

Rychle rostoucí trh
Zatímco pandemie koronaviru urychlila 
přechod k digitálnímu objednávání - 
tento trend je zde pevně zakotven. Více 
než 68 % zákazníků tvrdí, že si v příštích 
několika letech budou pravděpodobně 
více objednávat jídlo s sebou a s 
rozvozem.

Předpokládá se, že tento růst bude 
pokračovat, přičemž podle některých 
odhadů dosáhne celosvětový trh s 
rozvozem jídla do roku 2025 hodnoty 
230 miliard euro.

Vzestup virtuálních 
značek
Platformy pro rozvoz jídla investují 
značné částky do získávání jedinečných 
značek. Od listopadu do dubna 2021 
vzrostl počet značek uvedených na 
hlavních online platformách o 17,6 %. 

Nejrychleji rostl počet značek na 
UberEats, kde se během tohoto období 
zvýšil o 30 % (z 29 800 na 38 800). 
Největším hráčem na trhu je však 
i nadále Just Eat s více než 50 000 
jednotlivými značkami na své platformě.

Co se týče Dark kitchens, očekává se, 
že jen tento sektor bude mít do roku 
2027 hodnotu přes 70 miliard euro. 
Společnost Deliveroo je v současné 
době lídrem na trhu s Dark kitchens 
- s 30 provozovnami po celém světě, 
které zprostředkovávají více než 200 
kuchyní. Bez vysokých nájmů a nákladů 
na obsluhující personál nabízí levný 
vstup do konkurenčního odvětví. 

Vzhledem k tomu, že tolik provozovatelů 
restaurací jasně vidí potenciál - je 
na čase, abyste prozkoumali svět 
virtuálních značek?
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Proč: 
Provozovatelé
Virtuální značky umožňují 
provozovatelům provozovat své 
podnikání s předvídatelnými fixními 
provozními náklady. To vše při 
maximalizaci produkce, objednávek a 
ziskovosti!

Virtuální značky znamenají snížení 
nákladů na provozovnu, vybavení 
a počet zaměstnanců. Zároveň se 
díky podrobnému cílení na zákazníky 
(k tomu se dostaneme v další části) 
zvyšuje podíl zákazníků a objednávek.

Dostupnost obrovského množství dat 
umožňuje značkám neustále se vyvíjet a 
uspokojovat poptávku zákazníků.

Náhrada kamenných 
prodejen?
Virtuální značky představují levný a 
málo rizikový způsob zkoušení nových 
konceptů. Už nejsou vnímány jako 
méněcenná alternativa k tradičním 
restauracím - ale jako stále cennější 
samostatná obchodní nabídka. 

Tato dvě odvětví nejsou obecně 
vnímána jako konkurenční. 
Spotřebitelé se často nerozhodují 
pouze mezi návštěvou restaurace s 
přáteli a rozvozem jídla, ale často mezi 
vařením doma a rozvozem jídla.

Online platformy pro rozvoz jídla 
způsobily revoluci na trhu na vyžádání. 
Stejně jako při nakupování na Amazonu 
nyní zákazníci hledají spíše kategorii 
potravin (například pizzu nebo nudle) 
než jednotlivé značky. Rozhodnutí o 
nákupu je pak z velké části založeno na 
ukazatelích kvality, jako jsou recenze a 
hodnocení, fotky a marketing, rychlost 
a samozřejmě cena.
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Cílení na zákazníka
Bez fyzické restaurace, která by lákala kolemjdoucí - cílení na publikum a 
marketingové aktivity jsou pro virtuální značky nezbytné!

Zákazníci už nehledají jen chutné jídlo (to je samozřejmost), ale i podniky, které dbají 
na životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat a místní suroviny. Zmínili jsme 
také superrychlé doručení a prvotřídní zákaznický servis? Je toho hodně, o čem je 
třeba přemýšlet.

Až se budete rozhodovat, na které zákazníky se zaměřit (a čím), mějte na paměti 
následující informace...

Co zákazníci chtějí?
To, že je vaše značka virtuální, neznamená, že se nemůžete inspirovat 
tradičními restauracemi. Projděte se po svém okolí a zamyslete se nad 
tím, kterým stravovacím zařízením se daří a proč. Cena je často stejně 
důležitá jako samotné zboží, proto věnujte velkou pozornost cenovým 
hladinám, které si vedou dobře.

Co chybí?
Úspěch v podnikání spočívá ve vyplnění mezery na trhu a vaše virtuální 
značka není jiná. Zjistěte, co na trhu chybí. Pokud máte na mysli určitý 
styl jídla, prozkoumejte, co je ve vaší oblasti k dispozici na hlavních 
platformách pro rozvoz jídla. Komu se daří a komu ne? Data máte přímo 
před sebou!

Kdo je můj “ideální” zákazník?
Nemyslíme tím nutně jen velké utráceče. Zamyslete se nad tím, kteří 
zákazníci si nejčastěji objednávají, mluví o tom s přáteli a šíří informace 
dál. Jak moc by měli být místní? Jaký je jejich věk, finanční a rodinný stav? 
Vytvořte si podrobný profil zákazníka (ten v průběhu času upravujte) a 
ujistěte se, že všechny vaše marketingové aktivity mají na mysli vašeho 
“ideálního” zákazníka.
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Respektujte zákazníka
Když už jsme u tématu zaměření na 
zákazníka - ujistěte se, že vždy skutečně 
splňujete jeho potřeby a přání. 
Vytváření vedlejších virtuálních značek 
vám umožní udržet si přehledné menu 
a zároveň přilákat širší zákaznickou 
klientelu. Je však třeba k tomu 
přistupovat s rozvahou! 

40 klonovaných značek z jednoho místa 
je prostě nesmysl. Experimentujte 
s nabídkou, názvem značky, logem 
a položkami jídelního lístku - ale 
nezacházejte příliš daleko. 

Jedna restaurace v Readingu 
(například) byla široce kritizována 
za zaplavení trhu poté, co z jedné 
provozovny provozovala více než 40 
značek indického jídla v rámci služeb 
Deliveroo a Uber Eats. To jen podkopává 
důvěru zákazníků a celkově poškozuje 
vaše podnikání.

Nezapomeňte,  
že to chce čas...
Vybudování kvalitní značky vyžaduje 
čas, proto zde buďte trpěliví. “Značkou” 
se rozumí celé vnímání vaší franšízy 
zákazníkem. Jedná se o nepřetržitý 
proces důsledného vývoje vašeho 
jídelníčku a obchodních postupů. Stejně 
jako u jakéhokoli marketingového úsilí 
jde o neustálé sledování, analyzování a 
postupné zlepšování.

Brilantní branding (odrážející jasné 
poslání) by se měl objevovat na vašich 
webových stránkách, na účtech v 
sociálních médiích, v e-mailovém 
marketingu, u řidičů rozvážejících zboží 
a v následném zákaznickém servisu.
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Jak vybudovat úspěšnou 
virtuální značku
Odměna za vytvoření zapamatovatelné 
značky, která skutečně odpovídá 
místním potřebám? Skutečně loajální a 
stálí zákazníci.

Vytvoření úspěšné virtuální značky 
však není tak jednoduché jako pouhé 
zkopírování a vložení existujícího 
jídelního lístku do platformy pro 
doručování. 

Váš podrobný průzkum zákazníků by 
měl poskytnout informace o tom, co 
místní zákazníci hledají. Je třeba mít na 
paměti i několik dalších aspektů...

Dodržujte pravidla  
online obchodu
Spojení s online zákazníky vyžaduje 
úžasné fotografie jídelního lístku 
(zde investujte do profesionálních 
fotografií!), silnou přítomnost na 
sociálních sítích, efektivní služby a 
vysoké hodnocení. Už jsme viděli, jak 
se bez tradičních kamenných prodejen 
zákazníci spoléhají na ukazatele kvality, 
které je ujišťují, jako jsou recenze a 
rychlost služby.

V důsledku toho se ujistěte, že máte 
pevnou a cílenou nabídku. Pravidlem 
je, že třináct jídel je nejvyšší počet, 
který byste v jídelním lístku měli mít. 
Zákazníci hledají kvalitní a efektivní 
služby - a to začíná už při orientaci ve 
vašem jídelním lístku a na webových 
stránkách.

Potraviny, obaly  
a vybavení
I když jsou marketing a design jídelního 
lístku důležité, stále jde především o 
jídlo. V rámci toho se zamyslete nad 
tím, jak vaše pokrmy cestují. Pokud 
vaše jídlo nebude v nejvyšší kvalitě, 
když zákazník rozbalí svou zásilku, 
jednoduše si ji znovu neobjedná.

Měli byste také zvážit následující:

Balení
Kromě udržitelných materiálů šetrných 
k životnímu prostředí (a krásný 
marketing!), chrání dostatečně vaše jídlo 
a udržuje ho během přepravy teplé?

Zamyslete se nad svým dodavatelským 
řetězcem a kvalitou surovin. To vám 
pomůže odlišit se od konkurence. Pokud 
jste schopni navrhnout “překrývání 
nabídek” (tj. položek menu, které 
používají stejné ingredience), dále to sníží 
náklady a zvýší efektivitu.

Recepty

Vybavení
Špatný pracovník viní své nástroje? 
Není tomu tak pro svět profesionálních 
kuchyní! Mít správné nástroje a vybavení 
je obrovský rozdíl. Pečlivě zvažte potřeby 
vybavení, stejně jako náročnost přípravy 
a školení personálu. Výsledkem toho 
všeho jsou lepší pokrmy, lepší hodnocení 
zákazníků a více objednávek.
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Testování  
a zlepšování
V neposlední řadě je třeba virtuální 
značku otestovat.

Upřímnou zpětnou vazbu od 
zákazníků nic nenahradí, proto ji 
podporujte. Vždy můžete výměnou za 
zpětnou vazbu nabídnout konkrétní 
propagační akce (například % slevu 
na budoucí objednávky). To má dvojí 
výhodu: získáte skutečný přehled 
o spotřebitelích a zvýšíte počet 
objednávek.

Požádejte o zpětnou vazbu ke každému 
aspektu vaší virtuální značky, včetně:

Vše je o datech...
Nedílnou výhodou online rozvozu 
jídel je, že máte k dispozici obrovské 
množství dat. Zamyslete se nad tím, 
která jídla jsou nejoblíbenější (u jakého 
publika), a podle toho upravte své 
menu. Brzy zjistíte, co zákazníkům 
chutná a co ne, takže opravdu 
naslouchejte a přizpůsobte se.

Díky tomu bude vaše nabídka stále 
svěží a jídelní lístky, fotografie a obaly 
se budou neustále aktualizovat a 
vylepšovat.

Analýza dat nepomůže jen s optimalizací 
jídelních lístků, ale může také zlepšit 
plánování personálu, analýzu zákazníků 
a přizpůsobení se změnám v poptávce. 
To vše udrží vaše objednávky nahoře 
a vaši virtuální značku na předních 
místech v nabídkách rozvozových 
platforem.

doručovací služby
rychlost a zkušenosti 
zákazníků

kvality pokrmů
jak z hlediska přípravy, tak z 
hlediska způsobu cestování

časy a komunikace
včetně snadnosti 
objednávání

Bonusový tip: Experimentujte 
s propagačními aktivitami 
( jako jsou procentuální slevy, 
omáčky zdarma nebo vouchery) 
a věrnostními programy, aby 
algoritmy platformy pracovaly 
ve váš prospěch. “Pulzující” 
propagační akce (tj. provádění 
propagačních akcí v různých 
úrovních v průběhu celého 
roku) jsou skvělou taktikou 
pro udržení zájmu zákazníků a 
podporu stálých příjmů.
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Jak může společnost 
Peckwater Brands  
pomoci

Peckwater Brands jsou nejrychleji 
rostoucí společností v oblasti 
virtuálních značek ve Velké Británii. 
Jsme uvedeni na všech hlavních 
platformách včetně Just Eat, UberEats, 
Postmates, Deliveroo, DoorDash 
a GrubHub. S více než 150 000 
objednávkami při 99,8% úspěšnosti 
úzce spolupracujeme s partnery na 
špičkové úrovni v oboru.

Na rozdíl od jiných franšízových 
provozovatelů jsou naše virtuální 
koncepty jedinečně flexibilní. Pracujeme 
společně s vaší stávající značkou - 
rychle se spouští, s nízkými počátečními 
náklady a bez minimální délky smlouvy. 

Pokud zakládáte vlastní virtuální značku, vyplatí se 
spolupracovat s profesionály.

Peckwater Brands pomáhá se všemi 
aspekty provozování virtuální franšízy 
- od budování značky a marketingu až 
po zalistování u platforem, dodavatelů, 
receptur, balení, školení zaměstnanců 
a zavádění technologií. Provozovatelé 
kuchyní tak mohou diverzifikovat své 
zdroje příjmů, zvýšit příjmy a rozvíjet 
své podnikání.

Pokud jste tedy připraveni přivítat další 
objednávky, příjmy a ziskové marže, 
ozvěte se ještě dnes. Našim partnerům 
přinášíme v průměru +823% nárůst 
objednávek u rozvozu. Vy řídíte 
kuchyni, my se postaráme o zbytek.


