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Zachęcamy Państwa do rozwinięcia sprzedaży przez
eRestauracje24h dla klientów internetowych .

Warto trafić do dużej i rosnącej grupy dobrze zarabiających klientów
i często korzystających z internetu – mogą Państwo być dla nich
wszędzie dostępni np. w domu, pracy lub podróży, na urlopie lub uczelni.

eRestauracje24h pozyska dla Państwa nowych klientów oraz
podniesie satysfakcję obecnych – zwiększy sprzedaż przy
mniejszym koszcie reklamy i obsługi .

Trafia w potrzeby klientów
eRestauracje24h trafia w ważne potrzeby klientów:
• zamówienia jedzenia na wynos z dostawą lub odbiorem
• spotkania się ze znajomymi, rodziną lub biznesowo
• zjedzenia posiłku przy stol iku o wybranej porze bez czekania – np.
śniadanie, obiad i kolacja – przed, w trakcie i po pracy
• wspólna impreza ze znajomymi, rodziną lub pracownikami –
jednoczesna rezerwacja wielu stol ików i potraw

Zachęcająca prezentacja oferty
eRestauracje24h przybliża kl ientom smak jedzenia, wyjątkową

atmosferę oraz przyjemność konsumpcji w Państwa restauracji .
Pozytywne emocje na zdjęciach , dopracowana prezentacja oferty
zachęcają klienta do zamówień na wynos lub wizyty w lokalu .

Poprawiamy pozycję i prezentację w wynikach w Google. Nowi
klienci częściej zobaczą Państwa restaurację w czołówce wyników
wyszukiwania z atrakcyjnym opisem. Unikalna technologia opisze i
zgeolokalizuje restaurację dla Google – klienci z okolicy znajdą
restaurację ponad lokalną konkurencją – to skuteczna reklama.

Szybko i wygodnie
Dopracowane, czytelne strony i kuszące zdjęcia zachęcają do

pierwszego kontaktu i złożenia zamówienia przez nowych klientów.

Codziennie powracający klienci czują wygodę prostego i szybkiego
zamawiania – eRestauracje24h uzupełnia za klienta adres, e-mail ,
telefon – Państwo potwierdzają czas dostawy jedzenia lub rezerwację
dając pewność obsługi kl ientowi.

Klienci lubią zamawiać przez internet, bo to szybkie i wygodne.

Zadowolony klient i zyski
Zadowolony klient wróci i przyciągnie lawinę znajomych – najlepszą

reklamą są dobre referencje.

eRestauracje24h zwiększa satysfakcje klientów i daje bl iski kontakt z
restauracją przez sugestie, opinie i oceny klientów – rzadko przez
reklamacje.

eRestauracje24h l ikwiduje podwójne rezerwacje, pomyłki w
adresie lub telefonie, przekazuje sugestie klientów – rośnie
satysfakcja klientów, a z nią Państwa sukces i zyski .

Handel internetowy dla restauracji
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Dobre opinie o lokalu
Klienci przez eRestauracje24h mogą rekomendować restaurację na

Facebook i Google+. Klienci mogą przesłać Państwu ocenę dostawy
lub rezerwacji wraz z opinią.

eRestauracje24h przekaże oceny i opinie do Google dla poprawienia
pozycji nad konkurencją.

Trafia w potrzeby restauratorów
eRestauracje24h nie wymaga wiedzy technicznej służy kompleksowo

Państwa biznesowi – werbuje nowych klientów, oszczędza pracy,
zwiększa satysfakcję klientów i pracowników.

eRestauracje24h stale rozwijamy i ulepszamy o nowe funkcje, które
usprawniają sprzedaż w Państwa restauracji i zachęcają klientów do
nowych typów zamówień.

Dostają Państwo wiadomości o nowych zamówieniach, a Panel
restauratora daje dostęp do zamówień i raportów – strony ładują się
szybko i nie trzeba dużych transferów.

eRestauracje24h ma wysoką niezawodność i szybkość dzięki
nowoczesnej architekturze opartej o farmy serwerów Google.

Bezpłatny okres próbny
Skorzystaj z bezpłatnego okres próbnego do 3 miesięcy lub 1 00

zamówień. W parę dni z menu i planów sali utworzymy stronę gotową
na zamówienia Państwa klientów.

Uzupełnimy menu i plany sali o to co ważne dla kl ientów
internetowych. Pomożemy w podłączeniu panelu zamówień na stronie
restauracji oraz przeszkolimy personel. Zareklamujemy Państwa
restaurację w Google dla lokalnych klientów.

Ogólne warunki współpracy
Prowizja zależna od obrotów i kanału sprzedaży – stała opłata przy

zamówieniach ze strony internetowej restauracji . Zero abonamentu
pobieramy prowizję za efekty. Rozliczenie co kwartał przy dużych
obrotach co miesiąc.

Panel zamawiania na stronę Państwa restauracji . Promocja
restauracji z geolokalizacją w Google oraz reklamy.

Wymagania na terminal
Komputer, laptop, netbook, tablet, telefon z internetem (Windows,

Android, iOS) – do zamówień polecamy tablet lub telefon. Tablet można
zawiesić na ścianie w uchwycie, a telefon nosić z sobą. eRestauracje24h
jest gotowe do pracy na komputerze i małym ekranie telefonu z
klawiaturą, myszką lub dotykiem .

Cena dobrego tabletu około 800-1 200 PLN – tańszego od 480 PLN.
Komputer i tablet z pakietem danych można kupić np. w Play, Orange, T-
Mobile – pomożemy przy wyborze i uruchomieniu terminala –
przeszkolimy z obsługi .

Handel internetowy dla restauracji
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Kiedy klient chce zjeść sam lub ze znajomymi lub rodziną –
wyszukuje Państwa ofertę w Google lub stronę restauracji – zamawia,
czeka na potwierdzenie i jedzenie.

eRestauracje24h wysyła Państwu gotowe zamówienie do
potwierdzenia: l ista potraw, adres, mapka, telefon, e-mail , cenę potrawa i
dostawy, rabat, sugestie kl ienta. Numer telefonu , adres klienta i trasa
są zweryfikowane – zero dowcipów i pomyłek.

Zamówienia są wysyłane przez e-mail , SMS lub API (opcja integracji
do Państwa systemu) i widoczne w panelu restauratora.

Warunki
Zapytaj o sezonową promocję, by dostać rabat. Zamówienie ze

strony restauracji stała opłata 1 ,50 PLN. Zamówienie z portalu prowizja
od wartości 8% (niższa przy dużych obrotach) – przez portal promujemy
Państwa restaurację i pozyskujemy nowych klientów za co pobieramy
prowizję. Odrzucona transakcja 0,50 PLN.

Czas na potwierdzenie rezerwacji i przybycia kl ientów 1 5 minut.

Przykład: kl ient zamówił pizzę za 30 PLN – przez restaurację stała opłata
1 ,50 PLN, przez portal prowizja 2,4 PLN.

Podstawowe cechy
Łatwa obsługa na komputerze i na ekranie dotykowym . Przycisk

"za" na stronę Państwa restauracji . Zero "kolejek" i "biegania" do
telefonu w 1 5s – na potwierdzenie jest 1 5 minut. Zero "wiszenia" na
telefonie – klient widzi menu, opłaty.

Zero notowania lub pamiętania – pewne dane kontaktowe, adres,
trasa. Kl ienci dostają potwierdzenie czasu dostawy.

Nowoczesne ulepszenia
Kontur zasięgu dostawy na mapce. Mapka z pewną trasą oraz

odległość i czas dojazdu.

Jedzenie na wynos
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Kiedy klient chce się spotkać, poucztować lub zjeść posiłek o
określonej godzinie – wyszukuje Państwa ofertę w Google lub stronę
restauracji – zamawia, dokonuje przedpłaty, jeśl i jest ona wymagana i
przychodzi do Państwa restauracji .

eRestauracje24h wysyła Państwu gotową rezerwację do
potwierdzenia lub realizacji : l istę stol ików i potraw, telefon, e-mail , cenę
stol ików i potraw, rabat oraz przedpłatę z terminem płatności. Numer
telefonu klienta jest zweryfikowany – zero pomyłek i dowcipów.

Zamówienia są wysyłane przez e-mail , SMS lub API (opcja integracji
do Państwa systemu) i widoczne w panelu restauratora.

Warunki i cennik
Zapytaj o sezonową promocję, by dostać rabat. Zamówienie ze

strony restauracji stała opłata 1 ,50 PLN od osoby. Zamówienie z
portalu prowizja od wartości 8% (niższa przy dużych obrotach) –
minimum 8% średniego dania głównego od osoby – przez portal
promujemy Państwa restaurację i pozyskujemy nowych klientów za
co pobieramy prowizję. Odrzucona transakcja 0,50 PLN.

Czas na potwierdzenie rezerwacji i przybycia kl ientów 1 5 minut.

Przykład: kl ient zamówił pizzę za 30 PLN – przez restaurację stała opłata
1 ,50 PLN, przez portal prowizja 2,4 PLN.

Podstawowe cechy
Łatwa obsługa na komputerze i na ekranie dotykowym . Przycisk

rezerwacji na stronę Państwa restauracji . Zero "kolejek" i "biegania"
do telefonu w 1 5s – na potwierdzenie jest 1 5 minut. Zero "wiszenia" na
telefonie – klient widzi wolne stol iki , menu i opłaty.

Zero kolizyjnych rezerwacji – eRestauracje24h na to nie pozwala.
Zero notowania lub pamiętania – książka rezerwacji sama się
uaktualnia. Intuicyjny grafik rezerwacji dla sali i stol ików – łatwe
potwierdzania przybycia kl ienta.

Mniej zapomnianych rezerwacji – klienci i ich znajomi dostają
potwierdzenie rezerwacji i przypomnienie tuż przed terminem.

Jedzenie bez czekania – klient rezerwuje stol ik i potrawy na
określoną godzinę.

Impreza – rezerwacja wielu stol ików i potraw za jednym razem.

Nowoczesne ulepszenia
Rezerwowanie terminów dla całej restauracji , sal i i stol ików.

Potwierdzenie rezerwacji automatyczne lub ręczne. Opcja przedpłaty
za stolik lub jedzenie np. od wartości zamówienia lub wielkości stol ika.
Opcja opłat za czas korzystania – wynajem stol ików, bi lardu, kręgl i .

Rezerwacje stolików i imprezy




