EXPAND YOUR
BUSINESS

Sunteți proprietarul unui restaurant care dorește să-și extindă
brandul la nivel național?
Noi vă oferim posibilitatea să vă adaptați la toate schimbările care
se petrec în lume și să vă creșteți afacerea în continuare
fără restricții!

Ce oferã nou DIGITAL DINING?
Compania noastră intenționează să ajute proprietarii de restaurante să genereze venituri
suplimentare și să-și extindă brandul și preparatele în alte orașe cu minimul de efort și cu
investiție aproape inexistentă.
Noi conectăm proprietarii de restaurante cu partenerii noștri din alte orașe și le oferim
posibilitatea de a-și deschide propriul restaurant virtual în orașul respectiv.

AVANTAJE beneficiar
Compania noastră vă pune
la dispoziție toți partenerii
noștri naționali pentru a vă
extinde restaurantul ieftin și
rapid în orașele în care doriți.

Veți deschide un restaurant
virtual în orașul respectiv și
toate preparatele vor ﬁ gătite
de către partenerii noștri
conform cerințelor dvs.

Toate comenzile pentru restaurantul virtual vor ﬁ primite
prin intermediul platformelor
de livrare mâncare: Glovo,
Tazz, Takeaway și altele.

Aveți posibilitatea de a vă trimite produsele direct secționate pe gramaj către
prestator pentru a limita pierderi referitoare la materiile prime.

Principalele afaceri care pot beneficia de
serviciile digital dining
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Restaurantele care nu au clienți foarte mulți și vor sã-și foloseascã bucãtãria și personalul
la capacitate maximã
Restaurantele care sunt nou deschise și nu au mulți clienți
Restaurantele din hoteluri/pensiuni
Fast-foodurile care au bucãtãria complet utilatã
Firmele de catering care vor să-și mărească veniturile
Restaurantele care vor să-și extindă brandul și preparatele în alte orașe
Toate restaurantele care vor să-și mărească veniturile

Recomadăm restaurantelor să se extindă cu preparatele care se gătesc simplu și rapid,
în felul acesta se limitează la maximum o posibilă eroare de gătire a produselor.

CONTACT:
+40 769 715 990
oﬃce@digitaldining.eu
https://digitaldining.eu/

Ce ÎNSEAMNÃ beneficiar?
Sã presupunem cã vreți sã vã deschideți un restaurant în orașul Cluj, primul lucru pe care
trebuie sã îl faceți este sã cãutati locații pentru restaurant. Dupã ce gãsiți locația care sã vã
placã trebuie sã așteptați eliberarea autorizațiilor, care de cele mai multe ori implicã o
perioadã lungã de așteptare.
Dupã obținerea acestora începeti sã investiți în local, care nu este al dumneavoastră, în
speranța cã va merge. Trebuie sã plãtiți chirie și angajați luni de zile pânã când începeti sã
faceți profit, sã gãsiți personal caliﬁcat care sã se ridice la standardele dumneavoastră, sã
faceți training personalului și așa mai departe.
Noi vã luãm toate aceste obstacole și vã oferim ocazia sã vã extindeți simplu, rapid și ieftin,
fãrã a ﬁ nevoie sã faceți vreo investiție. Nu mai trebuie sã vã faceți probleme cu privire la
locație, chirie și angajați, tot ce trebuie sã faceți este sã vã bucurați de extinderea
businessului dumneavoastră și de veniturile mai mari pe care o sã le aveți!
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Dezvoltă-ți brandul

2

Ajungi la mai mulți clienți

3

Mărește-ți afacerea cu investiție minimă

CE ÎNSEAMNÃ PRESTATOR de servicii?
Sã presupunem cã personalul și bucãtãria dumneavoastră nu sunt folosite la capacitate
maximã. Noi vã oferim posibilitatea sã câștigați mai mulți bani fãrã sã faceți vreo investiție.
Cu ajutorul nostru, dumneavoastră doar vã continuați activitatea zilnicã pe care o aveți, iar în
momentul în care primiți o comandă de pe aplicația de livrare mâncare, preparați produsul
din comanda recepționatã! Ulterior comanda este ridicatã și livratã clientului de cãtre ﬁrma
de livrat mâncare, dumneavoastră doar vã bucurați de banii pe care i-ați fãcut în plus cu
minimul de efort.
Gânditi-vã cã în momentul în care aveți un restaurant virtual pentru care gãtiți, veniturile dumneavoastră cresc exponențial cu ﬁecare livrare, acum imaginați-vã cã aveți 3, 4 sau 5 restaurante pentru care gãtiți, imaginați-vã cât vă vor crește veniturile fără a face vreo investiție
suplimentarã și astfel aveți posibilitatea de a vă folosi atât personalul, cât și bucãtãria la capacitate maximã.

CONTACT:
+40 769 715 990
oﬃce@digitaldining.eu
https://digitaldining.eu/
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