BESTILLINGSLØSNING
Lettpå.net hjelper små og mellomstore restauranteiere med å
tjene penger på sine online matbestillinger ved å utnytte deres
online tilstedeværelse best mulig.
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Er du lei av å betale opptil 35% på løsninger
som ikke tilfredstiller kundene dine?
Dette sier kundene om andre løsninger på Trustpilot:

Fellesnevnerer for andre løsninger:

Opptil 35% gebyr på alle bestillinger
Regelmessige kundeklager
Dårlig kundeservice
Sen levering
Kald mat
Liten kontroll over leveringen
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Hvordan løser vi dette?

Ved å kjøre ut selv, slipper du å betale
opptil 35% til en tredjepart.
Bedriften sier selv ifra til kunden når
maten leveres / hentes. Dette bidrar
til mer kontroll over kvaliteten
på tjenesten.
Ettersom kunden har direkte kontakt
med restauranten og ikke en tredjepart når det gjelder spørsmål og
forespørsler styrkes ikke bare kundeforholdet, men også ryktet
til restauranten.
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Ønsker du mer kontroll over bedriften din?
Det finnes et stort utvalg av løsninger som gir deg mer
innsyn i bedriften når du bestiller våre tjenester.

Du kjører selv ut eller leier inn noen
til å kjøre for deg. Bruker du allerede
en tredjepart legger vi inn et visittkort sammen med bestillingen slik
at de kan besteille direkte fra restauranten og ikke fra tredjeparten.
Med appen forvandles smarttelefonen og nettbrettet til en
ordre-mottakermaskin. Hver gang en
kunde legger inn en bestilling via
nettstedet ditt eller Facebook-siden
din, får du et lydvarsel på smarttelefonen / nettbrettet.
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HVA ER INKLUDERT
I BESTILLINGSTJENESTEN?

Motta bestillinger fra nettstedwidget eller Facebook-app
Motta visuelle og lydvarsler når nye bestillinger kommer, selv når
appen er stengt
Vis kunde- og leveringsdetaljer: navn, telefonnummer, adresse
Vis bestillingsdetaljer: produktnavn, antall og pris
Godta eller avvis nye bestillinger: bekreftelse sendes til kunden din i en
e-post
Angi levering eller hentetid: denne informasjonen legges til i mottatt bekreftelses-e-post av kunden
Online matbestillinger mottatt på smarttelefon eller nettbrett
Motta spesiell forespørsel om bestilt vare, for eksempel: glutenfri, ingen
pepper
Motta spesiell forespørsel om levering, for eksempel: summer fungerer ikke
Brukervennlig: viser alle bestillinger og andre viktige detaljer på et øyeblikk i
en enkel skjerm
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PROSESS - KUNDE

1.Nettside

2. Booking app

3. Legg til i handlevogn

4. Gå til betaling

5. Bestillingsalternativ
& metoder

6. Vent på godkjenning
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PROSESS - RESTAURANT

1. Innkommende
bestilling
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2. Godkjenn bestilling

3. Godkjenn hente /
leveringstid

4. Bestilling godkjent

5. Print ut kvittering

KVITTERINGSPRINTER

ANBEFALES

EPSON TM-T82

EPSON TM-T88VI

Ethernet tilkobling

WIFI tilkobling

Designet med en simpel monteringsevne og
muliggjørplassering selv i minste miljø.
Klar og tydelig utskrift av logoer, kuponger og
strekkoder.
Vannrett eller oppreist for utlevering av kvittering
foran eller vertikal veggplassering.
Simpel tilkobling til mobil via USB / dongle.
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Raske utskriftshastigheter og høy driftssikkerhet
Kan skrive ut fra flere enheter med ulike grensesnitt, inkludert PC, Internett og nettbrett.
Avanserte papirsparefunksjoner, slik at du kan
redusere svinn med opptil 49 %, uten at det
påvirker lesbarheten.
Høye utskriftshastigheter og fleksibel tilkobling
via trådløst nett.
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FÅ FULLSTENDIG OVERSIKT
Skaff deg en grundig oversikt av dine
bestillinger. Med denne løsningen vil du
ha tilgang til viktig informasjon om
bedriften og kundene dine.
Du får en fullstendig oversikt over bestillinger,
salg og besøkende fra nettsiden.
Liste med kunder der du har navn, telefonnummer, epost og tidligere bestillinger fra
dine kunder. Dette gir bedriften en mulighet
til å sende ut meldinger, kampanjer, rabattkoder, osv.
Daglig epost som viser prestasjoner som salg,
bestillinger, henting, levering, og mye mer.
Dette kan lastes ned som en Excel fil og gjør
regnskap lettere.
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KONTAKTLØS BESTILLING
Bedriften har muligheten til å gi kundene sine en kontaktløs bestilling.
Dette fører til mindre smitte og gir de
ansatte mer tid til å gjøre andre
arbeidsoppgaver

Restauranten får sin egen QR-kode med
en link til bestillingsløsningen. Dette kan
plasseres rundt omkring i restauranten.
Kunden peker på QR-koden og blir sendt
til menyen der de selv kan bestille det de
ønsker.
Restauranten får øyeblikkelig en varslig
slik at bestillingen kan forberedes.

10

PRISOVERSLAG
HVORDAN SPARER TJENESTEN BEDRIFTEN DIN PENGER?

Omsetning

200,000,-

200,000,-

200,000,-

35%

20%

0%

70,000,-

40,000,-

2,990,-

Hjemmeside (pålagt)

–

–

fra 949,- / mnd

Oppsett (10t)

?

?

7,900,-

Innstallering (5t)

–

–

3,450,-

Printer

–

–

*7,990,- / 9,990,-

Ansatt / Utkjøring

–

–

?

Total sum (1. mnd.)

70,000,-

40,000,-

23,279,-

Total sum (etter 1. mnd.)

70,000,-

40,000,-

3,939,-

840,000,-

480,000,-

66,608,-

Mnd. betaling %
Mnd. betaling nkr

Total sum (12 mnd.)
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FORDELER & ULEMPER
FORDELER MED VÅRE LØSNINGER

Bedre kommunikasjon med eksisterende
og potensielle kunder.

Man har selv ansvaret for å kjøre ut
bestillingene.

Månedlig fastpris kontra prosentandel av
bedriftens omsetning.

Lettpa.net har per dags dato ikke en like
stor markedsplattform som andre
løsninger som finnes der ute.

Lettere for bedriften å forme egen
fremtid ettersom vi ikke kan kansellere
eller endre avtalen i avtaleperioden.
Daglig oversikt av blant annet salg, bestillinger og kunder.
Åpner opp for å beholder eksisterende
kunder, da kunden bestiller direkte fra
bedriftens nettside.
Bli eksponert kostnadsfritt på en
voksende plattform: Mettpå.net.
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ULEMPER MED VÅRE LØSNINGER

Bestillingen går ikke gjennom en felles
markedsplattform, men via egen nettside.
Løsningen har ikke som hovedformål å
hente inn nye kunder, men å gi eksisterende en bedre opplevelse.

OPPSUMMERING
3999,- / mnd.

HJEMMESIDE

BESTILLINGSLØSNING

LAVE
KOSTNADER

Ettersom kunden har direkte kontakt
med restauranten og ikke en tredjepart når det gjelder.
Ettersom kunden har direkte kontakt
med restauranten og ikke en tredjepart når det gjelder.

KONTAKTLØS
RESTAURANT

KUNDESERVICE

SALGSPRESTASJONER

PRINTER

Ettersom kunden har direkte kontakt
med restauranten og ikke en tredjepart når det gjelder.
Ettersom kunden har direkte kontakt
med restauranten og ikke en tredjepart når det gjelder.

FULL OVERSIKT
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Brynveien 13, 0667 Oslo

+47 406 71 111

kontakt@lettpa.net

Org. nummer

