Delivery
Aceitar seus pedidos automaticamente.

Como isso pode fazer seu negócio crescer!

A pandemia teve um impacto sem precedentes em todo o mundo e mudou a forma
como os restaurantes fazem negócios. Nas economias de mercados emergentes que
continuam se recuperando, como o Brasil, o desafio é ainda maior.


Os dados mostram como a forma de consumo vem mudando nos últimos meses. Em
6 de março de 2020, os downloads de aplicativos de comida aumentaram mais de
120% na comparação com 2019. Em 2017, 47% dos usuários de smartphones
disseram que usam aplicativos para fazer pedidos de comida. Em 2020, esse número
saltou para 72%. Uma crescente impressionante para um mercado em
desenvolvimento.

Em outras palavras, a pandemia acelerou o consumo de comida por delivery. Isso é um
fato! E vale ressaltar que a dinâmica do mercado é feita pelos consumidores: se seus
clientes estão online, seu restaurante também precisa estar!
Agora, ter sucesso em uma operação de delivery sem o uso de tecnologia pode ser
muito complicado e bastante desafiador. Alguns detalhes fazem muita diferença ao
lidar com diferentes aplicativos de delivery. São várias opções disponíveis hoje para o
consumidor: IFood, Rappi, UberEats, 99 Food e ainda os aplicativos próprios de cada
restaurante.

No entanto, a tecnologia pode ser seu aliado neste processo. Veja a seguir como a
aceitação automática do pedido pode significar mais receita para o seu restaurante.

Aceitação Automática de Pedidos
Nunca mais perca um pedido de delivery!

Aceite automaticamente seus pedidos e saiba quando sua loja está realmente online!
Número de Cancelamentos

A funcionalidade de aceitação automática de pedidos, além de ser tão simples quanto
clicar em um botão, aumenta sua receita. E mais abaixo você vai entender o porquê.
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Através da utilização da plataforma Hubster, capaz de te ajudar na gestão do seu
delivery de forma inteligente, é possível ter todos os seus pedidos provindos de
diferentes aplicativos em uma única tela, sem correr o risco de perder nenhum pedido
e sem a necessidade de manusear vários sistemas.
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Agora, veja a diferença que uma funcionalidade como a aceitação automática de
pedidos pode fazer para o seu negócio:
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Tiramos estatísticas da nossa base de clientes nos últimos doze meses e obtivemos o
seguinte resultado: identificamos que os restaurantes aqui no Brasil, com a função de
aceitação automática ativada, tiveram em média 35% menos cancelamentos de
pedidos do que os restaurantes sem a função em um período de um ano.
Ainda mais importante, para restaurantes que ativam a função de aceitação de
pedidos automática, na terceira semana de uso eles já tiveram retorno sobre o custo
do valor investido no Hubster! Isso quer dizer que, em um período de 3 semanas
usando o Hubster, o custo do investimento foi pago.

Aumentando a sua receita
Nunca mais perca um pedido de delivery!

Suponhamos que seu ticket médio por delivery seja de R$61,00, você tem 50 pedidos por semana e uma taxa de cancelamento de 9%. Ao usar a funcionalidade de aceite
automático de pedidos do Hubster, sua taxa de cancelamento reduziria em média 35%, é possível gerar um volume de receita adicional de mais de R$ 384,00 em um
período de 1 mês e mais de R$ 4.600.00 em um período de 12 meses.

Receita sem aceite de pedidos automático - BRZ

Receita com aceite de pedidos automático - BRZ
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Aumentando a sua receita
Nunca mais perca um pedido de delivery!

Muitos restaurantes ainda não se sentem confortáveis c om o gerenciamento de vários
aplicativos de delivery. A primeira impressão é que ao adicionar muitos aplicativos isso
gerará ainda mais esforço e tempo de gestão da equipe.



Esse mito cai por terra quando você usar o Gerenciador de Pedidos do Hubster, que
permite que você controle seus pedidos de delivery agregando todos ele em uma
única tela. Através do Hubster, você pode incluir vários apps de delivery e, assim,
aumentar suas possibilidades de pedidos e, consequentemente, seu volume de
receita. Você quer saber mais? Solicite uma demonstração gratuita da ferramenta.
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