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A virtuális márkák rohamos fejlődése forradalmasította az 
étteremipart. Ez egy olyan jelenség, amely az elmúlt néhány évben 
folyamatosan növekedett, de a világjárvány idején tapasztalt 
digitális átállás során túltelítődött.

Az Uber Eats-nél töltött időm során például az volt tapasztalható, 
hogy még 2019-ben is a platformon található össze szereplő közül 
a 15% virtuális márka volt.

2020 és 2021-ben azok a vállalkozások aratták le a babérokat, 
amelyek sikeresen meg tudtak felelni a megváltozott fogyasztói 
igényeknek és újra tudták gondolni a munkamódszereiket.Ezek 
közül a leginkább említésre méltóak......?Igen,kitaláltad:a virtuális 
márkák!

Legyen szó akár meglévő éttermi piaci szereplőről,aki az első 
virtuális konyháját szeretné indítani,vagy akár teljesen kezdő a 
szakmában-ez a tökéletes virtuális márka jegyzet.

A piac mélyreható áttekintésétől egészen a sikeres virtuális márka 
felépítéséig minden amire szükséged lehet, itt megtalálható.

Térjünk a lényegre...
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Mi az a  
Virtuális márka?

Először is, mi is az a Virtuális márka? 
Leegyszerűsítve,virtuális márkának nevezünk minden olyan éttermet,amely 
beazonosítható márka identitással rendelkezik, de nincs jelen fizikailag az utcákon. 
Ilyen egyszerű!

A virtuális márkák kizárólag kiszállítási platformokon léteznek.Ez egy viszonylag új 
koncepció, amely lehetővé teszi bármilyen méretű konyha számára, hogy személyre 
szabott menüt készítsenek. A már meglévő konyhája (fizikai) mellé, egy virtuális 
márka lehetővé teszi új menük elkészítését és egy új ügyfélkör megcélzását.

Tehát a virtuális márka  
az szellemkonyha? 
Nos,nem egészen….
A szellemkonyha valójában 
üzlethelyiséggel rendelkező konyhaként 
létezik, míg a virtuális éttermek 
kizárólag digitális valójukban léteznek.

A szellemkonyhák gondolata legalább 
2013-ig, New Yorkba nyúlik vissza.. 
Mindössze 8 évvel később már több, 
mint 1500 szellemkonyha működött 
szerte az USA-ban és több, mint 750 az 
Egyesült Királyságban.

Onnantól válik a helyzet kissé 
bonyolultabbá, hogy a szellemkonyhák 
virtuális brandeket tudnak bérelni az 
ételek elkészítéséhez. A szellemkonyhák 
ellenben virtuális márkákkal és 
hagyományos fizikai üzletekkel is 
képesek működni.

Virtuális márkák =  
Ételkiszállítás
Ami összeköti a virtuális márkákat és a 
szellemkonyhákat az az, hogy egyiknél 
sincsen betérő vendég. Mindketten 
csak kiszállítással foglalkoznak. Ha 
valaha rendeltél ételt házhoz, akkor 
virtuális márkát használtál erre a 
célra! A jelenlegi adatok szerint a 18-
30 közöttiek több,mint 80%-a hetente 
legalább egyszer rendelt ételt az 
alkalmazáson keresztül. Egyértelműen 
hatalmas piacról van szó, amelyet 
részleteiben kell megvizsgálni.
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Miért? 
A piac
A globális kiszállítási piac hatalmas. A jelenleg több,mint 111 milliárd értékű piac 
34,9%-kal nőtt 2019 óta 2015 óta több, mint kétszeresére duzzadt. 

Az online élelmiszer kiszállítás jelenleg az élelmiszer szolgáltatási szektor 
kiadásainak 20%-át teszi ki. Ezt a növekedést az olyan nagy platformok vezették, 
mint pl a Deliveroo, a Just Eat és az Uber Eats. Valójában eme három vállalat 
árbevétele együttvéve 49,2%-al nőtt az elmúlt évben.

Egy gyorsan növekvő piac
Miközben a koronavírus járvány 
felgyorsitotta a digitális rendelésre 
való átállást – ez egy olyan trend,ami 
határozottan velünk marad majd. 
Az ügyfelek több,mint 68%-a állítja, 
hogy valószínűleg több ételt rendel 
majd elvitelre és házhozszállításra az 
elkövetkezendő néhány évben majd.

Ez a növekedés az előrejelzések szerint 
folytatódni fog és egyes becslések szerint 
a globális élelmiszer kiszállítási piac 
értéke 2025-re eléri a 230 milliárd dollárt.

A virtuális márkák 
térnyerése
Az ételkiszállítási platformok jelentős 
összegeket fektetnek be az egyedi 
márkák bevonzására. 2021-ben Április 
és November között 17,6%-al nőtt a 
nagyobb online platformokon jegyzett 
márkák száma.

A márkák száma az Uber Eats oldalon 
nőtt a leggyorsabban,30%-al ebben az 
időszakban.(29800-ról 38800-ra). Az 
Eat azonban továbbra is a legnagyobb 
piaci szereplő több, mint 50000 egyedi 
márkával a platformján.

Ami a szellemkonyhákat illeti, ez a szektor 
önmagában várhatóan meghaladja a 
70 milliárd dollárt 2027-re. A Deliveroo 
jelenleg a szellemkonyhák piacvezetője,-
világszerte több, mint 30 telephellyel 
több,mint 200 konyhát kínálnak. Magas 
bérleti díjak és a várhatóan felmerülő 
személyzeti költségek nélkül alacsony 
költséggel kínál csatlakozási pontot egy 
versenyképes iparágba.

Mivel sok étterem-üzemeltető tisztán látja 
a lehetőségeket, ideje felfedezni a virtuális 
márkák világát.
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Miért? 
Operators
A virtuális márkák lehetővé teszik 
az üzemeltetők számára,hogy 
kiszámítható, fix működési költségek 
mellett vezessék üzleteiket. Mindezt 
a rendelések és a jövedelmezőség 
maximalizálása mellett.

A virtuális márkák azt jelentik, 
hogy csökkennek a járulékos 
költségek,a felszerelés és a személyzet 
létszáma. Ugyanakkor az ügyfélkör 
célirányosításával (erre a következő 
részben térünk ki) növekszik a 
közönség és a rendelések száma.

A hatalmas mennyiségű adathozzáférés 
lehetővé teszi a márkák számára, 
hogy folyamatosan fejlődjenek és 
megfeleljenek a fogyasztói igényeknek.

Egy helyettesítő opció a 
kirakatok helyett?
A virtuális márkák alacsony költségű 
és kockázatú lehetőséget kínálnak 
az új koncepciók kipróbálására. Már 
nem a hagyományos éttermek kisebb 
alternatívájának tekintik őket, hanem 
eleve önmagukban egyre értékesebb 
üzleti lehetőségnek.

Erre a két szektorra nem egymás 
versenytársának tekintenek. A fogyasztó 
nem csak egyszerűen a barátokkal való 
szórakozás és az otthonra rendelés 
között dönt, hanem az otthoni főzés és az 
elvitelre való rendelés között.

Az online ételkiszállítási platformok 
forradalmasították a piaci keresletet. 
Csakúgy, mint az Amazonon történő 
vásárlásnál, a vásárlók ez esetben az 
élelmiszer kategóriát (mondjuk pizza 
vagy tészta) keresik az egyes márkák 
helyett. A vásárlással kapcsolatos döntés 
ez esetben javarészt az olyan minőségi 
kérdéseken alapul, mint az értékelések, 
a fotók , a márkajelzés, a gyorsaság és 
természetesen az ár.
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Az ügyfelek megcélzása
A betérő vendégek becsábitására szolgáló kirakat nélkül, a közönség megcélzása 
és a marketingtevékenység elengedhetetlen a virtuális márkák szempontjából.

A vásárlók már nem egyszerűen csak ízletes ételeket keresnek (ez magától 
értetődő), hanem olyan egységeket, amelyek törődnek a környezettel, az állatok 
jólétével és a helyi alapanyagokkal. Ne felejtsük el megemlíteni a szupergyors 
kiszállítást és az első osztályú ügyfélszolgálatot. Sok mindent át kell gondolni.

Amikor eldöntöd, hogy mely ügyfélkört célozd meg (és mivel) a következőket tartsd 
észben:

A vendég szeretné? 
Csak azért, mert virtuális márkád van ez nem azt jelenti, hogy ne 
akarhatnál ihletet meríteni a hagyományos éttermek példáiból. Tegyél 
egy sétát a környéken és gondold át, hogy mely egységek teljesítenek jól 
és miért? Az ár gyakran ugyanolyan fontos ,mint maguk a ételek. Ezért 
fokozottan ügyelj arra, hogy jók legyenek az árazások.

Mi hiányzik? 
Az üzleti siker nem más, mint a piaci rések feltöltése és ebben a virtuális 
márka sem különbözik. Határozd meg, hogy mi az ami hiányzik az utcáról. 
Ha egy bizonyos étel stílusra gondolsz, akkor keresd meg, hogy mi érhető 
el a környékeden a fő ételkiszállítási platformokon. Kinek megy jól és 
kinek nem? Az információ közvetlenül előtted van!

Ki az ideális felhasználóm? 
Ez alatt nem feltétlenül csak azokat értjük akik sokat költenek. Gondold 
át, hogy mely vásárlók rendelnek a leggyakrabban. Beszélj a barátaiddal 
és terjeszd az információt. Mennyire legyenek helyiek? Hány évesek és 
milyen a gazdasági és családi hátterük? Készíts egy részletes “vásárlói 
profilt” (idővel módosíthatod) és győződj meg arról, hogy a marketing 
tevékenységeid az ideális felhasználót tartják szem előtt.
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Tiszteld a felhasználót
Amíg a vevőkör megcélzásának témáját 
feszegetjük, ügyelj arra, hogy mindig 
valóban megfelelj a vevők igényeinek és 
óhajainak. A spin-off virtuális márkák 
létrehozása lehetővé teszi az étlapok 
korszerűsítését miközben szélesebb 
vásárlói kört vonz be. Ezt óvatosan kell 
megközelíteni.

40 darab klónmárka egyetlen helyről 
egészen egyszerűen túlságosan sok.

Egy éttermet Readingben (például) 
széles körben kritizálták amiatt, hogy 
elárasztotta a piacot miután több, mint 
40 darab indiai márkát működtetett 
a Deliveroo és az Uber Eats oldalakon 
egyetlen bázisról. Ez leginkább 
csorbítja az vásárlók bizalmát és árt a 
vállalkozásnak.

Ne feledd, hogy időre  
lesz szükséged…
Egy jó márka felépítése időt vesz 
igénybe, ezért légy türelmes. A márka az 
étterem teljes vásárlói megítélését vonja 
maga után. Ez az étlap és az üzletben 
megszokott gyakorlat következetes 
fejlesztésének a folyamata. Mint 
bármelyik, a marketinggel kapcsolatos 
erőfeszítés, ez is a folyamatos nyomon 
követésről, elemzésről és a fokozatos 
fejlesztésről szól.

A nagyszerű (egyértelmű 
küldetéstudatot tükröző) 
márkaépitésnek meg kell jelennie a 
webhelyen, a közösségi médiákban, az 
emailes marketingben, az ételfutároknál 
és a háttérben az ügyfélszolgálatnál.
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Hogyan kell felépíteni egy 
sikeres virtuális márkát?

Kövesse az online  
kiskereskedelem  
szabályait
Az online ügyfelekkel való 
kapcsolattartáshoz szükség van 
remek ételfotókra (itt fektess be 
professzionális fényképekbe), erős 
jelenlétre a közösségi médiában, 
hatékony szolgáltatásra és minőségi 
értékelésekre. Már tapasztalhattuk, 
hogy a hagyományos portálok 
nélkül a vásárlók a minőségi jelzőkre 
hagyatkoznak például az értékelésekre 
és a szolgáltatás gyorsaságára.

Következésképpen győződj meg arról, 
hogy egységes és tömör menüd van. 
Alapszabály, hogy 13 ételnél többet ne 
rakjunk az étlapra. Az ügyfelek minőségi 
és hatékony szolgáltatást keresnek és 
ez az étlapon és a webhelyen történő 
tájékozódással kezdődik.

Mi a jutalom egy említésre méltó márka 
létrehozásáért? Egy igazán hűséges és 
visszatérő vendégkör.

Egy sikeres virtuális márka létrehozása 
azonban nem olyan egyszerű, mint egy 
meglévő menü másolása és beillesztése 
egy kiszállítási platformra.

A vásárlók részletes felkutatásának 
betekintést kell nyújtania abba, hogy mi 
az, amit a helyi fogyasztók keresnek. 
Van még néhány szempont amit szem 
előtt kell tartani…

Étel, csomagolás  
és felszereltség
Bár a marketing és az étlap kialakitása 
is fontos, mégis minden az ételekről 
szól. Ennek a kapcsán gondolj arra, 
hogy hogyan utaznak az ételek. Ha 
az étel nem a legjobb minőségű, a 
vásárlóhoz történő megérkezés után 
egyszerűen nem fog újra rendelni.

A következőket is figyelembe kell venni:

Csomagolás
A fenntartható, környezetbarát 
csomagoláson és szép brandingen felül 
megfelelően védi az ételt és melegen 
tartja szállítás közben.

Gondolj a logisztikára és az alapanyagok 
minőségére. Ez segít abban, hogy 
különböző lehess a versenytársaktól. Ha 
meg tudod tervezni az étlapon az átfedést 
(azaz a menün található ételek javarészt 
ugyanazon összetevőket tartalmazzák) az 
tovább csökkenti a költségeket és javítja a 
hatékonyságot.

Receptek

Felszereltség
A rossz dolgozó a felszerelést okolja? A 
profi konyhák világában nem igazán. A 
megfelelő eszközök és felszerelés hatalmas 
előnyt jelent. Gondosan kell mérlegelni az 
eszközigényt, valamint az előkészítést és 
a személyzet képzésének összetettségét. 
Ezeknek az eredménye a jobb ételekben, 
vásárlói értékelésekben és a magasabb 
rendelésszámban nyilvánul meg.
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Végül, de nem utolsósorban arról van 
szó, hogy fontos a virtuális márka 
tesztelése.

Semmi nem helyettesiti az őszinte 
vásárlói visszajelzést, ezért 
erre koncentrájunk. Lehetőség 
folyamatosan van akciók felajánlására 
(például kedvezmény a jövőbeli 
rendelésekre) visszajelzésért cserébe. 

Ez duplán megtérül: valódi, 
jelentőségteljes vásárlói visszajelzést 
kapsz és növekszik a rendelésszám. 

Kérj visszajelzést a virtuális márkád 
minden aspektusáról, beleértve:

Teszt és fejlesztés

Minden az adatokról szól…
Az online ételkiszállitás egyik alapvető 
előnye az ,hogy hatalmas mennyiségű 
adat áll rendelkezésre. Gondold át 
,hogy mely ételek a legnépszerűbbek 
(az adott vendégkör tekintetében) és 
ennek megfelelően optimalizáld az 
étlapot. Hamarosan látni fogod, hogy mi 
az amit az ügyfelek kedvelnek és mi az 
,amit nem. Figyelj és alkalmazkodj.

Ez azt is biztosítja, hogy a kínálat mindig 
friss maradjon, a menük, a fényképek 
és a csomagolás folyamatosan 
frissüljön és fejlődjön.

Az adatok elemzése nemcsak az 
étlap optimalizálását segíti elő, 
hanem optimalizálhatja a személyzet 
beosztásának hatékonyságát, 
az vásárlóelemzést és a kereslet 
változásaihoz való alkalmazkodást is. Ez 
közösen fenntartja a rendelésszámot 
és a virtuális márkádat a platform 
elején.

Kiszállítás minősége
gyorsaság és vásárlói 
élmény

Ételek minősége
mind elkészités és kiszállítás 
tekintetében

Időzítés és 
kommunikáció
beleértve a rendelés 
egyszerűségét is

Egyéb ötlet: Kísérletezz 
promóciókkal (például százalékos 
engedmények, ingyenes 
extrák vagy utalványkódok) 
és hűségprogramokkal, hogy 
a platform algoritmusai a te 
javadra működjenek. A “pulzáló 
promóciók”,(azaz az év során 
különböző szinteken promóciók 
lebonyolítása) nagyszerű taktika 
az ügyfelek elköteleződésének 
a megőrzésére és az állandó 
bevétel elősegítésére.
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Hogyan tud segíteni a 
Peckwater Brands?

A Peckwater Brands a leggyorsabban 
növekvő virtuális márka vállalat az 
Egyesült Királyságban. Szerepelünk az 
összes fő platformon, köztük a Just Eat, 
az Uber Eats, a Postmates, a Deliveroo, 
a Goordash és a Grabhubon. Több, 
mint 150000 megrendeléssel, 99,8%-os 
teljesítéssel szorosan együttműködünk 
a partnerekkel, a szakma főbb 
előírásait követve.

Más franchise szolgáltatókkal 
ellentétben a mi virtuális koncepcióink 
egyedülállóan rugalmasak. Már 
meglévő márkáiddal együtt dolgozunk. 
Gyorsan bevezethető, alacsony előzetes 
költségekkel és határozatlan idejű 
szerződéssel.

Ha saját virtuális márkát alapitasz, érdemes együtt-
működni a profikkal.

A Peckwater Brands a virtuális 
franchise működtetésének minden 
vonatkozásában segítséget nyújt 
a márkaépítéstől a marketingen, 
platfromlistákon, beszállitókon, 
recepteken ,csomagoláson, a 
személyzet képzésén át, a különböző 
fejlett technológiai rendszerek 
bevezetéséig. Ez lehetővé teszi a 
konyhai üzemeltetők számára, 
hogy változatossá tehessék bevételi 
forrásaikat ,növeljék bevételeiket és 
bővítsék üzleteiket.

Szóval, készen állsz az extra 
rendelésekre, bevételre, profitra? 
Akkor beszéljünk! Átlagosan +823%-
al növeljük partnereink kiszállitási 
rendeléseit. Te irányítod a konyhát, mi 
gondoskodunk a többiről!


