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RIADENIE NÁKLADOV NA JEDLO
Pri riadení nákladov na donášku (poplatky agregátorov a náklady na vodičov) 
je potrebné vedieť, že pomery nákladov na jedlo, prácu a prevádzkové náklady 
sú iné ako pri tradičnej reštaurácii. 

SKRÁTENIE ČASU PRÍPRAVY JEDLA POMÁHA ZNIŽOVAŤ NÁKLADY 
NA ZAMESTNANCOV 
Spravte si prieskum, ktoré produkty je výhodnejšie pripraviť na mieste a čo sa 
viac oplatí kúpiť ako polotovar. Hranolčeky McCain SureCrisp™ sú výborným 
príkladom produktu vysokej kvality, ktoré boli vytvorené špeciálne na donášku. 

VYŤAŽTE VIAC Z POUŽITÝCH SUROVÍN
Využite jednotlivé komponenty z hlavnej ponuky a vytvorte novú kategóriu 
na jedálnom lístku s hranolčekmi na viacero spôsobov, napríklad veľmi 
obľúbené chilli con carne. To vám umožní znížiť celkový počet surovín 
a zabezpečí jednoduchú prevádzku kuchyne. 

Rozšírenie vášho obchodného modelu o donášku sa môže javiť ako náročná úloha. Preto sme pre vás 
pripravili zopár najdôležitejších tipov a odporúčaní, na čo si dať pozor, aby sme vám s tým pomohli. 
Keďže donášková služba v porovnaní s tradičnou reštauráciou predstavuje úplne iný prevádzkový 
model s inak nastavenou maržou, je skutočne potrebné k jej plánovaniu pristupovať inak. 

ONLINE OBJEDNÁVKY
Proces online objednávok je úplne iný ako v tradičnej reštaurácii, takže ak 
z neho chcete vyťažiť čo najviac, postupujte podľa týchto odporúčaní:

PRIESTOR NA FOTOGRAFIE JE ČASTO 
OBMEDZENÝ 
Váš jedálny lístok musí byť dobre koncipovaný a prehľadný, 
aby pritiahol pozornosť zákazníkov.

PRÍLEŽITOSŤ NA DOPLNKOVÝ PREDAJ 
Kontextové okná umožňujú objednať ďalšie položky a zvýšiť 
doplnkový predaj. Dajte zákazníkom možnosť pridávať/meniť 
prílohy (napr. zameniť bežné hranolčeky za hranolčeky 
z batatov) pri každom hlavnom jedle a takisto možnosť pridávať 
zaujímavé dipy alebo omáčky, aby bolo jedlo ešte atraktívnejšie. 
Zákazníci milujú, keď si môžu svoje jedlo prispôsobiť, 
a online platformy vám veľmi jednoducho umožňujú dať im 
túto slobodu.

OUTSOURCUJTE ZÁKLADNÉ SUROVINY 
Vysokokvalitné produkty môžete použiť ako základ a vďaka 
nim dodať svojim jedlám jedinečný nádych/charakter a spraviť 
z nich tak svoje špeciality. Najdôležitejšie je outsourcovať 
prvotriedne polotovary od špecializovaných dodávateľov  
a potom si ich u seba jednoducho prispôsobiť a zmeniť 
na vlastnú špecialitu, napr. pridať rôzne omáčky, obloženie, 
rôzne spôsoby prípravy a pod. Pokúste sa vytvoriť špeciálny/
tajný recept a nie niečo, čo sa dá ľahko pripraviť aj doma. 

 
 

ŠPECIÁLNE PONUKY A BALÍKY – ZJEDNODUŠTE 
PROCES OBJEDNÁVKY NA MAXIMUM
Môžete vytvoriť zábavné špeciálne ponuky (pre jednotlivcov, 
páry a celé rodiny). Skracuje to čas potrebný na vyhľadávanie 
jedla a pomáha zákazníkom rýchlejšie si vybrať.

McCain SureCrispTM



ZREDUKUJTE SVOJ JEDÁLNY LÍSTOK 
Zamerajte sa na najobľúbenejšie jedlá s vysokou 
maržou, ktoré sa ľahko pripravujú. Jedlá na potešenie 
sú pri donáške veľmi obľúbené, takže si pripravte 
dobrý výber obľúbených klasík a takisto niekoľko 
netradičných a zdravých alternatív. Aj keď je 
zoštíhlenie jedálneho lístka veľmi dôležité, napriek 
tomu musíte vždy ponúkať aj prílohy, ktoré sú 
najvhodnejšie k ponúkaným hlavným jedlám, 
napr. tenké hranolčeky k burgerom.

KVALITNÉ PRODUKTY VHODNÉ
NA DONÁŠKU 

Na donášku ponúkajte len také jedlá, ktoré sú 
pripravené zo špeciálnych surovín vhodných práve 
na donášku. Zákazníci sa v recenziách na jedlo 
najčastejšie sťažujú na rozmočené hranolčeky. Oplatí 
sa stráviť trošku viac času pri príprave jedálneho 
lístka a vybrať len také jedlá, ktoré sa počas donášky 
nerozmočia a nezmäknú. Hranolčeky McCain 
SureCrisp™ zostanú až 20 minút zaručene 
chrumkavé aj v uzavretom donáškovom obale. 
Zvážte aj oddelené balenie príloh a hlavného jedla, 
aby ste zabránili kondenzácii vody spôsobenej 
horúcim jedlom. Na samostatne balené prílohy 
môžete dať napríklad nálepku, aby ich pridávanie 
k hlavnému jedlu bolo pre zákazníkov zábavnejšie 
a interaktívnejšie. 

JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA JE ZÁKLAD 
Na svoj jedálny lístok pridajte chuťovky, ktoré sa dajú 
pripraviť jednoducho s menším tímom a menším 
počtom pracovísk. Popremýšľajte nad rozšírením 
ponuky o prílohy, ktoré už zákazníci donáškových 
služieb poznajú, napríklad Chili & Cheese Nuggets 
s výbornou maržou a jednoduchou prípravou 
aj podávaním. 

BUĎTE ODBORNÍKOM NA TO,
ČO ROBÍTE 

Vybudujete si tak dôveru a vernosť svojich zákazníkov. 
Je to zároveň v súlade so súčasnými požiadavkami 
na špecializovaný, jednoduchý a nie veľmi rozsiahly 
jedálny lístok. Začnite krátkym jedálnym lístkom 
a postupne ho rozširujte, aby ste si dokázali udržať 
záujem zákazníkov.

ČO V SITUÁCII, AK PONUKA VÁŠHO 
PODNIKU ALEBO REŠTAURÁCIE NIE JE 
VHODNÁ NA DONÁŠKU?

V tom prípade skúste stavať na vernosti svojich 
zákazníkov a ponúknite im možnosť zobrať si jedlo 
so sebou a prípadne si ho zohriať doma. Dajte 
zákazníkom možnosť vybrať si „skutočné jedlo“, 
tzn. kvalitnejšie jedlo ako masovo pripravované 
alternatívy – svoje snahy zamerajte napríklad 
na piatkové alebo sobotňajšie večerné posedenia, 
prípadne na nedeľný rodinný obed.Chili & Cheese Nuggets

Spicy Onion Rings

PRISPÔSOBTE SVOJ JEDÁLNY LÍSTOK
Prispôsobenie jedálneho lístka donáške a používanie vhodných 

surovín je skutočne veľmi dôležité. Tu je zopár tipov: 



Donášková služba sa stáva čoraz obľúbenejšia a takisto konkurenčnejšia, 
keďže na tomto trhu sa angažuje stále viac hráčov. V konečnom dôsledku 
to znamená vyšší dopyt po donáške pre reštaurácie, ktoré ju ponúkajú. 
Znamená to však aj väčší tlak na reštaurácie, aby sa odlíšili a ponúkli 
prvotriedny zážitok z jedla.

Prevádzkovatelia by mali považovať skúsenosť so svojou donáškovou službou 
za rovnako dôležitú ako skúsenosť, ktorú svojim zákazníkom ponúkajú v svojej 
reštaurácii – je to dôležité najmä preto, lebo teraz oslovujú nových zákazníkov, 
ktorí ich pravdepodobne ešte nepoznajú. Predstavuje to výbornú príležitosť 
na získanie budúcich verných zákazníkov a práve donáškový obal zohráva 
v tejto skúsenosti veľmi dôležitú úlohu.

• V tomto segmente je to celé o „skúsenosti“ – tá je kľúčovým 
trendom v oblasti stravovacích služieb. Výzvu predstavuje najmä 
zabezpečenie výbornej skúsenosti zákazníka, ktorá by odrážala 
atmosféru kamenných prevádzok, napr. zábavné a zaujímavé 
nálepky (komunikácia), výnimočné maličkosti a chutné obloženie/
omáčky a pod. 

• Obal musí plniť dve základné funkcie: 

 1.  Musí byť vhodný na daný účel, t. j. na donášku kvalitného jedla 
(k dispozícii sú rôzne dostupné možnosti).  

 2.  Zákazník z neho musí mať pocit ako z „darčeka“, ktorý si rozbalí 
a otvorí, čiže pôsobí špeciálne. Určite nič nebaľte do plastovej 
fólie ani do novín!

• Trvalá udržateľnosť je v rebríčku hodnôt zákazníkov tiež veľmi 
vysoko – ak môžete, tak sa rozhodnite pre udržateľnú možnosť 
a povedzte o tom aj svojim zákazníkom!

INVESTUJTE 
DO OBALOV NA DONÁŠKU
Ak ste donáškovú službu pridali do svojej ponuky len nedávno, je veľmi 
dôležité, aby ste investovali do kvalitných obalov na donášku.

Uvedomujeme si, že obaly pre vás predstavujú náklady navyše, ale naozaj vám to môže 
pomôcť zlepšiť zákaznícku skúsenosť. Môžete ich použiť ako nástroj na zvyšovanie 
povedomia o značke a odlíšiť sa nimi od konkurencie, ale zároveň vďaka nim môžete 
zákazníkom poskytnúť skúsenosť, ktorá sa veľmi približuje zážitku priamo z reštaurácie.



Pridajte nálepku, 
ktorá klientov ubezpečí, 

že jedlo pripravujete  
a balíte pri zachovaní 

maximálnej starostlivosti 
o hygienu. 

DODRŽIAVAJTE TIETO PRAVIDLÁ A HRANOLČEKY 
NA DONÁŠKU BUDÚ DLHŠIE TEPLÉ A CHRUMKAVÉ.

Ak máte záujem o odporúčané obaly na donášku 
hranolčekov, kontaktujte gastronomického 
poradcu spoločnosti McCain.

1. Používajte hranolčeky McCain SureCrisp, ktoré sú určené špeciálne na donášku

2. Hranolčeky pripravujte ako poslednú časť objednávky

3. Hranolčeky baľte vždy osobitne

4. Na balenie hranolčekov na donášku odporúčame používať zatvárací kartónový obal 
s otvormi, cez ktoré môže unikať vlhkosť. Dodržiavajte 4 nižšie uvedené kroky:

Používajte len papierové obaly a vrecká určené 
na donášku, zaručíte tak ideálne vetranie 
a odvádzanie vlhkosti

Pri objednávke napr. viacerých burgerov s hranolčekmi 
pre jedného zákazníka, zabaľte hranolčeky a hamburgery 
do samostatných obalov

KROK 1
Na dno položte papierový 
obrúsok, ktorý odsaje vlhkosť.

KROK 2 
Hranolčeky vložte do obalu.
Obal nenapĺňajte doplna, 
aby ste umožnili vetranie 
a zaručili optimálnu 
chrumkavosť.

KROK 3 
Prečnievajúce konce obrúska  
preložte nad hranolčekmi  
a obal zatvorte.

KROK 4 
Obal s hranolčekmi položte úplne 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.

Odporúčané balenia hranolčekov 
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ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY NA DONÁŠKU

PRODUKTOVÝ RAD NÁZOV PRODUKTU BALENIE OPIS

Surecrisp 6/6 Skin-On 5× 2,5 kg Hranolčeky McCain 
SureCrispTM sú revolučné 
hranolčeky s priehľadným 
obalom, ktoré umožňujú 
prevádzkovateľom 
konzistentne ponúkať 
chrumkavé hranolčeky 
prostredníctvom všetkých 
kanálov.

Surecrisp 6/6 5× 2,5 kg

Surecrisp 9/9 Skin-On 4× 2,5 kg

Surecrisp 9/9 5× 2,5 kg

SureCrisp Fry’N Dip Skin-On 5× 2,5 kg

Crispers 4× 2,5 kg

Dokonalá príloha 
vhodná pri rôznych 
príležitostiach, vďaka 
ktorej z 1 kg produktu 
pripravíte viac porcií. 
Chrumkavosť, po ktorej 
zákazníci túžia, sa nestratí 
ani v donáškovom obale. 

Nacho Cheese Triangles 6× 1 kg
Prekvapte svojich 
zákazníkov a rozšírte svoj 
jedálny lístok 
na donášku o atraktívne 
chuťovky. Chuťovky 
McCain sú ideálne 
ako rýchle občerstvenie, 
ale sú vhodné 
aj ako príloha k hlavným 
jedlám. Sú vhodné 
na podávanie kedykoľvek 
cez deň a zvýšia 
efektívnosť vášho 
jedálneho lístka!

Chili & Cheese Nuggets 6× 1 kg

Cheese Balls 6× 1 kg

Cheese Pillows Original 6× 1 kg

Crispy Chicken Strips 5× 1 kg

Spicy Chicken Wings 5× 1 kg

Spicy Onion Rings  6× 1 kg

Breaded Onion Rings 10× 1 kg

Poradcovia pre gastronómiu spoločnosti McCain:

McCain Foodservice Slovakia www.mccain-foodservice.sk

Západ
Stred
Východ

0903 254 325
0903 240 320 
0903 422 500


