SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER
Tipy a rady

V JEDNOTE JE SILA
#SMEVTOMSPOLU
#UNITEDWESTAND

We’d just like to say that in these unprecedented times for the global
hospitality industry, we are here to support you. If you’re new to

TIPY
PRE REŠTAURÁCIE

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

Až do vypuknutia epidémie
spôsobenej novým koronavírusom
neboli donášky ani objednávky
s osobným odberom pre existenciu
a pretrvanie gastronomických
prevádzok také nesmierne dôležité.
Dnes je to jediný spôsob vykonávania
činnosti a zabezpečenia hoci len
čiastočných príjmov. Náš sprievodca
ponúka množstvo užitočných
informácií o tom, ako sa rýchlo
prispôsobiť novým podmienkam
v gastronomickej oblasti.

ČO MÔŽETE UROBIŤ UŽ DNES?
PRISPÔSOBENIE ŠPECIFIKÁM DONÁŠKOVEJ
SLUŽBY A OSOBNÉHO ODBERU

KOMUNIKÁCIA

Preorganizujte svoj tím. Čašníci sa teraz môžu zaoberať
prijímaním a vybavovaním objednávok.
Zaveďte službu bezkontaktnej donášky. Uistite sa, že zákazníci
majú na stránke možnosť uviesť poznámku k donáške, prípadne
sa ich pri telefonickej objednávke priamo spýtajte na preferencie.
Vytvorte miesto na vybavovanie objednávok pred reštauráciou.

Udržiavajte stály kontakt so svojimi zákazníkmi cez sociálne
médiá, SMS a e-maily.
Informujte zákazníkov o tom, že ponúkate aj možnosť donášky
a osobného odberu.
Ubezpečte zákazníkov o zavedení bezpečných sanitačných
postupov a o úplnom prispôsobení prevádzky pokynom
hygienických a epidemiologických orgánov. Ubezpečte ich,
že neustále sledujete najnovšie usmernenia v tejto oblasti.

AKO ZVÝŠIŤ POČET OBJEDNÁVOK?

LEPŠIA SKÚSENOSŤ SPOTREBITEĽOV
V časoch karantény vašim zákazníkom chýba atmosféra
reštaurácie. Urobte všetko pre to, aby jedlá pri donáške mali
čo najvyššiu možnú kvalitu. Na čo treba myslieť?

Zaujmite zákazníkov použitím rôznych reklamných riešení:
atraktívna zľava na prvú objednávku,
dodatočná zľava na objednávky s osobným odberom,
bezplatná porcia hranolčekov pre deti,
bezplatná donáška pri objednávke priamo cez reštauráciu.

Tipy

Online objednávky

Skráťte jedálny lístok na položky, ktoré sa doteraz predávali
najlepšie.
Používajte produkty, ktoré sú priamo vhodné na donášku.
Tie časti jedla, ktoré sú najcitlivejšie na náročné podmienky
donášky, napr. hranolčeky, pripravujte ako posledné.
Objednávku zabaľte tak, aby sa pri donáške neznehodnotila.
Používajte vhodné obaly, ktoré udržiavajú kvalitu jedla
pri donáške.

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

VYBAVOVANIE ONLINE
OBJEDNÁVOK

MAXIMALIZUJTE SVOJ DOSAH
NA ZÁKAZNÍKOV
V situácii, keď je donáška jedinou
možnosťou fungovania, môžete využiť
niekoľko dostupných možností.
Za normálnych podmienok to potom
budete môcť optimalizovať. Každé
riešenie má svoje výhody aj nevýhody.

VYBAVOVANIE ONLINE OBJEDNÁVOK
•

•
•

Objednávka odoslaná!

•

Tipy

Zaregistrujte sa na obľúbených internetových
portáloch na objednávanie jedál.
Jednoducho a rýchlo spustite možnosť online
objednávok z platformy svojho FB účtu.
Zistite, či vo vašej oblasti funguje online portál
na objednávanie jedla, s ktorým by ste mohli
spolupracovať, napr. www.bistro.sk
alebo www.wolt.sk.

Online objednávky

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

PRÍPRAVA
OBJEDNÁVKY

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
NA PRVOM MIESTE
Zákazníci sa pri výbere reštaurácie
zvyčajne riadia kvalitou a chuťou jedla.
V období pandémie je najdôležitejšia
bezpečnosť a dodržiavanie hygienických
štandardov. Je dôležité, aby ste okrem
svojej ponuky zákazníkom komunikovali
aj informácie o zavedených postupoch
a prísnom dodržiavaní pokynov.

PRIPOMÍNAJTE ZÁKAZNÍKOM POSTUPY UPLATŇOVANÉ
V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH
PRÍPRAVA
JEDÁL

meranie teploty všetkých
zamestnancov pred vstupom
do reštaurácie
pri príprave jedla používajú
všetci zamestnanci rúška
a jednorazové rukavice
zariadenia, kuchynské náčinie,
ale aj kľučky sa pravidelne
dezinfikujú

Tipy

BALENIE
OBJEDNÁVKY

jedlo sa balí dôsledne
a pri zachovaní najvyšších
hygienických štandardov

Online objednávky

Jedálny
lístok

DONÁŠKA
JEDLA

meranie teploty kuriérov
pred začatím práce
kuriéri nosia rúška a rukavice
kuriéri používajú antibakteriálny
gél po každej donáške

Produkty určené
na donášku

Obaly

TIPY K JEDÁLNEMU
LÍSTKU

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

Flexibilita je dôležitá nielen
v operatívnom rozmere vášho
podnikania. Prispôsobenie
jedálneho lístka požiadavkám
donášky a osobného odberu
bude na dosiahnutie úspechu
v krátkodobom horizonte
naozaj kľúčové. Ponúkame
vám zopár tipov na inšpiráciu:

TIPY K JEDÁLNEMU LÍSTKU
•

Skráťte a zjednodušte jedálny lístok.

•

Zamerajte sa na jedlá, ktoré sa predávajú najlepšie.

•

Ponúknite VEĽKÉ rodinné porcie.

•

Vytipujte max. 2 prílohy, ktoré dodajú vašej ponuke
pestrosť a zvýšia celkový účet za jedlo.

•

Inšpirujte sa produktmi značky McCain.

HRANOLČEKY CRISPERS K BURGEROM PIKANTNÉ CIBUĽOVÉ KRÚŽKY
AKO PRÉMIOVÁ PRÍLOHA

Viac inšpirácií
nájdete na stránke
www.mccain-foodservice.sk

BUDDHA MISKA S KURACÍMI
GUĽÔČKAMI

Tipy

HRANOLČEKY S ĎALŠÍMI
PRÍLOHAMI, KTORÉ SI ZÁKAZNÍK
MÔŽE DOMA SKOMBINOVAŤ

Online objednávky

ZEMIAKOVÉ PLACKY

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

PRODUKTY URČENÉ
NA DONÁŠKU

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER
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Umožnite svojim zákazníkom, aby sa cítili
ako u vás v reštaurácii, aj keď v týchto
ťažkých časoch nemôžu ísť von a musia
jesť doma. Hranolčeky McCain SureCrisp
predstavujú rad produktov určených na
donášku. Vďaka špeciálnemu obalu ostávajú
aj pri donáške chrumkavé a udržiavajú teplo
až 30 minút. V produktovom rade SureCrisp
nájdete tieto produkty:

ZABEZPEČTE PRE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV NAJVYŠŠÍ MOŽNÝ ŠTANDARD DONÁŠKY

HRANOLČEKY AKO STVORENÉ NA DONÁŠKU
HRANOLČEKY S OBALOM, KTORÉ VYDRŽIA DLHŠIE CHRUMKAVÉ A TEPLÉ

SureCrisp 6/6

Tipy

SureCrisp 9/9

Online objednávky

SureCrisp 6/6
SO ŠUPKOU

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

SureCrisp 9/9
SO ŠUPKOU

Obaly

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

PRODUKTY URČENÉ
NA DONÁŠKU

Spotrebiteľom postupne začína
chýbať atmosféra reštaurácií
a posedení v kruhu priateľov.
Umožnite svojim zákazníkom,
aby pocítili aspoň náhradu
tejto atmosféry tým, že im
ponúknete chuťovky, ktoré
sú vhodné aj na donášku.

Viac informácií nájdete
na stránke
www.mccain-foodservice.sk

CHUŤOVKY, KTORÉ SÚ IDEÁLNE NA DONÁŠKU

CHILLI & CHEESE
NUGGETS

CHEESE BALLS

CHICKEN KICKS
SWEET CHILI

CHICKEN KICKS
SMOKEY BBQ

ONION RINGS
PREFORMED

Tipy

Online objednávky

Jedálny
lístok

SPICY ONION
RINGS

Produkty určené
na donášku

Obaly

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

OBAL

ZATVÁRACIA KARTÓNOVÁ KRABIČKA S OTVORMI
Najlepším odporúčaným riešením balenia hranolčekov na donášku je zatváracia kartónová
krabička s otvormi, cez ktoré môže unikať vlhkosť. Využite nižšie uvedené tipy a zaručte
maximálnu bezpečnosť pri donáške hranolčekov, ktoré vydržia dlhšie chrumkavé a teplé.

KROK 1
Na spodok vložte
papierový obrúsok, ktorý
odsaje vlhkosť.

ODPORÚČANÉ
RIEŠENIE

KROK 2
Hranolčeky vložte
do obalu. Aby ste
zaručili ideálnu
textúru a chrumkavosť
hranolčekov, obal
nenapĺňajte až
po okraj.

KROK 3
Konce papierového
obrúska prehnite nad
jedlom a obal zatvorte.

KROK 4
Obal s hranolčekmi položte
na vrch všetkých ostatných
obalov v papierovom
vrecku a pribaľte ďalšie
papierové obrúsky, ktoré
ešte viac odsajú vlhkosť.
Zrolujte a zalepte hornú časť
vrecka, aby sa počas cesty
nič nestalo.

Tipy

Online objednávky

Ak máte záujem o odporúčané
obaly na donášku hranolčekov,
kontaktujte gastronomického
poradcu spoločnosti McCain –
kontakt nájdete na poslednej
strane sprievodcu.

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

OBAL

KARTÓNOVÝ POHÁR NA HRANOLČEKY
Mnohé reštaurácie už používajú na donášku hranolčekov kartónové poháre.
Nižšie nájdete tipy, ako ich zabaliť, aby sa hranolčekom pri donáške nič nestalo,
aby zostali chrumkavé a aby zákazníkom chutili.

KROK 1
Do kartónového
pohára vložte
papierový obrúsok
tak, aby vyčnieval
smerom nahor.

KROK 2
Nechajte si
dostatočne veľký
kúsok obrúska, aby
ste ho mohli preložiť
cez hranolčeky.

KROK 3
Papierový obrúsok
preložte cez
hranolčeky.

KROK 4
Kartónový pohár
s hranolčekmi položte
na vrch všetkých
ostatných obalov
v papierovom vrecku.
Zrolujte a zalepte
hornú časť vrecka,
aby sa počas cesty
nič nestalo.

Tipy

Online objednávky

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

SPRIEVODCA PRE DONÁŠKOVÚ
SLUŽBU A OSOBNÝ ODBER

OBAL

POLYSTYRÉNOVÝ OBAL
Polystyrénové obaly sa na donášku používa pomerne často – možno ich používate aj vy.
Na balenie hranolčekov pri donáške ich však neodporúčame. Ak nemáte možnosť použiť
iný obal, pozrite si aspoň tipy nižšie.

KROK 1

Neodporúčame

Nožom opatrne vyrežte
tri okrúhle otvory
(nie zárezy) na každej
strane obalu
(spolu 15 otvorov).

KROK 2
Burger alebo
sendvič zabaľte
do fólie,
aby si udržal
teplotu.

KROK 3
Hranolčeky podložte
papierovým obrúskom,
ktorý odsaje vlhkosť.

KROK 4
Zatvorený obal vložte
do papierového vrecka.
Zrolujte a zalepte hornú
časť vrecka, aby sa
počas cesty nič nestalo.

Ak chcete dosiahnuť
lepší výsledok,
odporúčame baliť
hranolčeky samostatne.

Tipy

Online objednávky

Jedálny
lístok

Produkty určené
na donášku

Obaly

SPRIEVODCA PRE OBSLUHU
DONÁŠOK A OSOBNÉHO ODBERU

V JEDNOTE JE SILA
POMÔŽME SI NAVZÁJOM,
ABY SME PREŽILI TIETO ŤAŽKÉ ČASY!
#UNITEDWESTAND

#SMEVTOMSPOLU

We’d just like to say that in these unprecedented times for the global
hospitality industry, we are here to support you. If you’re new to
delivery or already offer takeaway food, we want to let you know that,
at McCain Foodservice Solutions, we have tips, tricks and ideas to
support our partners on delivery. Our common mission is to provide
our consumers delicious crispy fries whatever the conditions.

#UNITEDWESTAN

Consumer behaviour during extraordinary times
Right now, we’re dealing with forced closure of services, social distancing and considerable
consumer health concerns. This is highly likely to be followed by a period of low consumer
confidence, less disposable income and considerable health concerns. Consumers current
dining behaviours are shifting which has become a challenge for many operators.

We’d just like to say that in these unprecedented times for the
hospitality industry, we are here to support you. If you’re n
delivery or already offer takeaway food, we want to let you kn
During this time, we’re fighting for every sale – what
are some quick
ways to keep the money
in? tips, tricks and id
at McCain Foodservice
Solutions,
we coming
have
• Reassure your customers
support our partners
on delivery. Our common mission is to
KONTAKTUJTE GASTRONOMICKÉHO
PORADCU
• Take care of the guests
at home
our consumers delicious crispy fries whatever the condit

SME TU, ABY SME VÁM POMOHLI
•

Offer delivery

SPOLOČNOSTI McCAIN
NA SLOVENSKU
• Encourage people to buy gift vouchers for
cancelled bookings

Consumer •behaviour
during extraordinary times
Offer recipe boxes to make your signature dishes
at home

Západ 0903
254 forced
325
Right now, we’re dealing
with
closure of services, social distancing and co
• Help the community by distributing excess stock
Stred 0903 240
320is highly likely to be followed by a period of low
consumer health concerns.
This
Food delivery has seen growth due to these challenges, with many consumers taking full advantage of
confidence, less disposable
income
and considerable health concerns. Consume
Východ 0903 422
500
home delivery due to the need for limited human contact. For many operators who do not historically
diningoffer
behaviours
are
which
home delivery,
nowshifting
is the time to
consider.has become a challenge for many oper

Viac informácií, nápadov a tipov na zlepšenie kvality jedla pri donáškovej službe
Are you thinking about delivery for the first time?

a osobnom
odbere nájdete na stránke www.mccain-foodservice.sk
. we’re fighting for e
During
this time,
Delivery aggregators such as Deliveroo have introduced non-contact delivery involving
dropping
food as a specified location or leaving the meal outside the customers door. This reduces the risk

