PORADCA SPOLOČNOSTI
MCCAIN

PRE GASTRONOMICKÉ PREVÁDZKY
TIPY A RADY TÝKAJÚCE SA KOMUNIKÁCIE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
PRE REŠTAURÁCIE, KTORÉ PONÚKAJÚ JEDLO NA DONÁŠKU A OSOBNÝ ODBER

KOMUNIKÁCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Donášková služba a osobný odber jedál neboli pre gastronomické
odvetvie nikdy také dôležité ako dnes.
Chceme sa s vami podeliť o svoje skúsenosti, ako vytvoriť konzistentnú
komunikáciu na sociálnych sieťach s cieľom vybudovať si komunitu okolo
svojej reštaurácie, ktorá sa zároveň zameriava na nový spôsob fungovania,
maximálnu bezpečnosť a zavedené zmeny.
Výzvam sa dá najlepšie čeliť spoločne.
Preto sme tu vždy pre vás.

V JEDNOTE JE SILA
Predstavujeme vám individuálne prispôsobiteľné riešenia
na komunikáciu ponuky donáškovej služby alebo osobného
odberu, ktoré môžete využiť na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

#SMEVTOMSPOLU

Zverejňujte príspevky a tweety: využite potenciál troch najväčších
sociálnych platforiem na maximum
Sociálne siete využívajú ľudia v každom veku.
Takto vyzerá zloženie a charakteristika jednotlivých skupín.

Facebook
•

Ak sa rozhodnete využívať len jednu platformu,
Facebook zabezpečí najširšie pokrytie.

•

Príspevky s fotografiami majú najlepšiu odozvu.
Pridávajte krátke sprievodné texty (1 – 2 vety).

•

Online objednávky priamo z FB konta sa dajú spustiť
veľmi rýchlo a jednoducho.

Instagram
•

Instagram je vizuálna platforma, na ktorej používatelia
publikujú fotografie a videá.

•

Požiadajte svojich hostí o povolenie zverejniť fotografie,
na ktorých označili vašu reštauráciu. Zverejňovanie
takýchto fotografií výborne posilní vašu dôveryhodnosť.

•

Nová funkcia – špeciálna karta, ktorá umožňuje vytvoriť
objednávku prostredníctvom InstaStories. Kliknutím
na aktívnu nálepku sa zákazník dostane na stránku,
kde si môže objednať.

Twitter
•

Twitter je platforma na publikovanie informácií
v REÁLNOM ČASE, preto sa na nej pridávajú
príspevky a odpovede priebežne.

•

Maximálny počet znakov jedného príspevku je
v súčasnosti stanovený na 280 (predtým to bolo 140).

24 miliónov používateľov mesačne
(prevažne vo veku 24 – 65+):

50 %
ženy

50 %
muži

14 miliónov používateľov mesačne
(prevažne vo veku 18 – 30+):

60 %
ženy

40 %
muži

15,4 miliónov používateľov mesačne:
(polovicu používateľov v Kanade
predstavujú ľudia vo veku nad 35 rokov):

55 %
muži

45 %
ženy

Hashtagy
• Hashtag, teda slovo alebo výraz, pred ktorým je uvedený charakteristický symbol #
označovaný ako mriežka. Názov pochádza z anglického pomenovania symbolu # – hash.
• Používanie populárnych hashtagov vám môže pomôcť dostať sa k vhodným adresátom,
zväčšiť dosah a povzbudiť k väčšej interakcii.

Bistro Dobré jedlo

Vytvorte si vlastné hashtagy
príspevky

Ak chcete sledovať príspevky a odpovede svojich hostí, zvoľte jedinečný hashtag,

Môžete sa zapojiť do populárnych konverzácií na Twitteri v reálnom čase.
Je to skvelý spôsob, ako kontaktovať miestnu aj regionálnu komunitu.

sleduje

Upraviť profil

ktorý môže byť len váš. Napríklad namiesto hashtagu #OsobnyOdber použite
hashtag #OsobnyOdberBistroDobreJedlo

sledovatel’ov

Bistro Dobré jedlo
Bratislava

Akcie

Pred kliknutím na hashtag sa uistite, že jeho kontext sa hodí k vašej reštaurácii.
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Sledujte fotografie, na ktorých je označená

SŤ
BEZPEČNO

vaša reštaurácia. Požiadajte hostí o povolenie
zverejniť ich.

ZMENAHODÍN

OT VÁRACÍC

H

TIPY A RADY
O ZVEREJŇOVANÍ PRÍSPEVKOV
Na nasledujúcich stránkach sa nachádza niekoľ ko príkladov príspevkov vhodných
na Facebook, Instagram či Twitter, ktoré vám môžu pomôcť pri komunikácii
týkajúcej sa ochranných prostriedkov, bezpečnostných zásad pri príprave jedla,
nevyhnutných informácií o novom spôsobe objednávania a pod.

Buďte na sociálnych sieťach neustále aktívni
Prispôsobte charakter príspevku preferovanej platforme sociálnych sietí, aby ste hostí informovali
o zmenách v jedálnom lístku, o nových otváracích hodinách, akciách alebo novinkách.
Vynaložte maximálne úsilie na to, aby boli fotografie jedál na osobný odber zaujímavé a pôsobili naozaj chutne.

Príspevky

Príspevky

Bistro Dobré jedlo
Bistro Dobré jedlo

Bistro Dobré jedlo

Sponzorované

Sponzorované

Vaša bezpečnosť je našou hlavnou prioritou.
Zistite viac o tom, ako v súčasnej situácii
funguje naša kuchyňa a donášková služba.

BEZPEČNOSTNÝ
P R O TO KO L

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Bistro Dobré jed

lo

Prepuknutie pandémie nového koronavírusu
spôsobilo krach a zatváranie mnohých prevádzok
po celom svete.

Máme otvorené od 12.00 do 21.00 hod.
Príďte si k nám vychutnať dobré jedlo!

NOVÉ E

#donaskajedla #onlineobjednavky #donaska
#osobnyodber

Vaše zdravie je
pre nás na prv
om mieste! Ab
teda mohli pre
y sme
niesť atmosféru
vašej obľúbenej
reštaurácie až
k vám domov,
na
ši zamestnanci
robiť viacero do
musia
datočných bezpe
čnostných opatr
ení...
#donaskajedla
#onlineobjedn
avk
y
#prevenciavre
stauracii

OTVÁRACI
HODINY
Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

cxxxxx
Páči sa mi to!

Informujte svojich zákazníkov
o ochranných prostriedkoch, ktoré
používate, aby ste im zabezpečili
najvyšší bezpečnostný štandard:
1. Nové otváracie
hodiny

3. Bezhotovostné
platby

2. Objednávky
na donášku
a osobný odber

4. Bezkontaktná
donáška
5. Bezpečnostné
postupy pri príprave
jedál

Pridať komentár

Odoslať

Pridať komentár...
#mame
otvorene

cxxxxxPáči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Pridať komentár...

#mameotvorene

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Páči sa mi to!

Pridať komentár...

Pridať komentár

Pridať komentár...

Odoslať

Buďte na sociálnych sieťach
neustále aktívny
Príspevky

Bistro Dobré jedlo

Bistro Dobré jedlo
Sponzorované

Sponzorované

Pozrite si náš nový jedálny lístok
na donášku a osobný odber

Aktualizovali sme jedálny lístok,
nájdete ho v karte JEDÁLNY LÍSTOK

J E DÁ L N Y
LÍSTUOA OKSOBNÝ

NA DONÁŠK
ODBER

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Príspevky

Bistro Dobré jedlo

Odoslať

syrové chuťovky?
Chýbajú vám vaše obľúbené
urgerom na donášku
Vyskúšajte naše prílohy k hamb
burgerdomov
#hamburgernadonasku #ham
#chutovky #doprajsi

NOVÝ
J E DÁ L N Y
L Í S TO K
Páči sa mi to!

Pridať komentár

Neustále prekvapujte svojich
zákazníkov:

2. Nezabúdajte na čaro
špeciálnych limitovaných
ponúk.
3. Propagujte suroviny
od miestnych dodávateľov.

lo

Víkendová ak
cia!
Super filmová
zostava – 6 ha
mburgerov, hra
cibuľové krúžky
nolčeky,
a 4 omáčky – pe
rfektná kombin
na spoločný rod
ácia
inný večer. Akcio
vá cena platí
iba cez víkend..
.

Odoslať

Víkendová akcia!
Odoslať
Pridať komentár
hranolčeky,
Super filmová zostava – 6 hamburgerov,
y – perfektná kombinácia
omáčk
4
a
krúžky
é
cibuľov
komenýtár...
rodinný večer. Akciová cena platí iba cez
spoločn
naPridať
víkend...

Páči sa mi to!

1. Oceňte vernosť svojich
zákazníkov voči
vám a nadviažte na ňu.

Bistro Dobré jed

zníkov aj
imálnu spokojnosť záka
Udržiavajte záujem a max
v týchto časoch.
Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Pridať komentár...

#jedlososebou

4. Prispôsobte jedálny lístok
donáške a osobnému odberu.
5. Zaškoľte svojich zamestnancov
o predaji príloh pri prijímaní
objednávok cez telefón
a pridajte aj možnosť online
objednávky priamo zo svojej
stránky alebo z FB konta.

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Páči sa mi to!

Pridať komentár...

Pridať komentár

Pridať komentár...

Odoslať

Zapojte svojich zákazníkov do diania na sociálnych sieťach
Väčšine vašich zákazníkov chýba atmosféra reštaurácie a chutné jedlo.
Udržiavajte ich pozornosť zábavnými príspevkami, aby na vás nezabudli:

Príspevky

Príspevky

Bistro Dobré jedlo

Pozývame vás na spoločné varenie.
Náš kuchár urobí skvelé hamburgery.
Živý prenos začína zajtra o 19.00 hod...

VYTVÁRAJTE
A PONÚKAJTE
KOMBINÁCIE JEDÁL

#vartesnami #spolocnevarenie

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Vytvárajte a ponúkajte rôzne
kombinácie na samostatnú
prípravu jedla doma alebo
organizujte varenie v živom
prenose, aby vaši zákazníci
mohli variť spolu s vami.

Bistro Dobré jedlo

atričnosti.
vyjadrením spolup
Spoločné jedlo je
podpora
komentáre. Vaša
tky
vše
za
e
em
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Páči sa mi to!

Pridať komentár

Odoslať

Pridať komentár...

POŽIADAJTE
ICH, ABY

SA PODELILI O SVOJU
SKÚSENOSŤ AJ S

OSTATNÝMI

Požiadajte zákazníkov,
aby sa s ostatnými
podelili o svoju skúsenosť
a zážitok z jedla
a obsluhy.

Pridať komentár...

Príspevky
Príspevky

Bistro Dobré jed

lo

PONUKA

Pozrite si naše
chuťovky na do
nášku
a osobný odbe
r!
#jedalnylistokna
donasku

CHUŤOVIEK
Vašim zákazníkom
chýbajú chuťovky.
Vytvorte jedálny lístok
s chuťovkami napr.
na filmové večery.

VYHLÁSTE SÚŤAŽ
NA SOCIÁLNYCH
SIEŤACH

Bistro Dobré jedlo

Ďakujeme Bistru Dobré jedlo za vynikajúci
obed. Tešíme sa na návštevu! Aj vám
chýba večer v meste s priateľmi?

#vecerbistrodobrejedlo

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Pridať komentár...

Odoslať

Vyhláste súťaž
na sociálnych sieťach,
v ktorej bude odmenou
poukaz na jedlo z vašej
reštaurácie, bezplatná
donáška alebo mesačná
zľava.

Páči sa mi to!

Pridať komentár

Pridať komentár...

Odoslať

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
VAŠICH ZÁKAZNÍKOV
NA PRVOM MIESTE
V čase pandémie ľudia najviac dbajú o svoje zdravie a bezpečnosť.
Tak to bude aj po kríze. Teraz sú veľmi dôležité bezpečnostné postupy a čistota.

Príspevky

Bistro Dobré jed

lo

Informujte svojich zákazníkov o tom, aké bezpečnostné postupy
dodržiavate a aké ochranné prostriedky používate.
Pripomínajte zákazníkom, že ich bezpečnosť je vašou prioritou.
Pri objednávaní jedla od vás sa budú cítiť informovaní a maximálne
bezpečne. Vďaka tejto dôvere sa k vám zákazníci budú vracať.

Vaša bezpečno
sť je našou pri
oritou. Používam
špeciálne ochran
e
né prostriedky,
aby sme vašu
objednávku do
dali k vám domo
v maximálne be
zpe

čne.

#jedlodomov #je
dlonadonasku

Úplne vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Motivujte zákazníkov
k bezkontaktnej donáške alebo osobnému odberu mimo budovy.
Obmedzte platby v hotovosti a uprednostňujte platbu online
alebo platobnou kartou.
Páči sa mi to!

Pridať komentár

Pridať komentár...

Odoslať

#bezpecnadon

aska

Viac informácií:
Najlepšie postupy na sociálnych sieťach

Viac informácií o tom, ako komunikovať so zákazníkmi
prostredníctvom reklám a sponzorovaných príspevkov spolu
s najnovšími tipmi nájdete v príručkách dostupných
na Facebooku, Instagrame a Twitteri:

Facebook pre podnikanie: www.facebook.com/business/small-business
Instagram pre podnikanie: business.instagram.com
Twitter pre podnikanie: business.twitter.com/basics

SME

TU PRE VÁS

Viac informácií a inšpirácie pre reštaurácie v novej realite

kliknite sem
© 2020 McCain Foods (Kanada). Ochranné známky v tomto dokumente sú majetkom spoločnosti McCain Foods Limited alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo ich využíva na základe licencie.

