Delivery
Você sabia que ter mais aplicativos de delivery pode
aumentar a receita do seu restaurante em até 85%?

O Hubster realizou um estudo através de sua base de milhares de clientes que
permitiu comparar o crescimento de receita de restaurantes que passaram a agregar
mais apps de delivery em sua operação. Os resultados são impressionantes! A seguir,
compartilhamos os números e como você pode gerar novas oportunidades para o seu
negócio.



Vários aplicativos de delivery: sinônimo de mais receita

A grande maioria dos restaurantes não se sente confortável em gerenciar vários
aplicativos de delivery. Muitos optam por ter apenas um, por acreditarem que
adicionar outros aplicativos estará gerando mais complexidade na operação do
restaurante.
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Isso pode ser uma realidade de fato, caso eles não tenham uma plataforma que
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consolide os pedidos de todos os aplicativos de delivery em uma única tela e tenha a
opção de aceite automático dos pedidos. O Hubster faz exatamente isso!
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R$15,50

Adicionais

Gerenciar vários aplicativos pode ser realmente desafiador, mas com a tecnologia
certa, mais aplicativos significam mais receita para o seu restaurante. Saiba mais sobre
um estudo feito com clientes Hubster a seguir.

Cheeseburguer
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1x Fritas Média

R$5,00

Coca-Cola 350ml

R$7,50


Observações

Por favor substituir a salada por cebola.
Obrigada!

O que dizem os números?
A primeira impressão é que adicionar muitos aplicativos pode criar mais estresse e
desgaste na operação do restaurante. A mentalidade tradicional nos diz que se um
restaurante já trabalha com IFood por exemplo, porque começar a trabalhar com
Rappi, 99 Food, UberEats, entre outros? Os clientes são os mesmos, não é verdade? A
realidade é que não. Nossos dados mostraram que ter um único aplicativo pode
representar até 85% menos receita do que ter 4 aplicativos de delivery. Sim, é
verdade! Os números são incríveis!
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Analisando nossa base de clientes no Hubster, obtivemos um resultado
surpreendente. Aqui estão alguns números:
No aplicativo em que os restaurantes mais vendem, aquele mais conhecido e de
maior volume, eles conseguem vender em média 182 pedidos por mês.

200

182

No segundo aplicativo com mais vendas, são 91 pedidos em média.
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Já no terceiro, 43 e no quarto, 21 pedidos em média.
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Isso significa que, restaurantes que trabalham com 4 aplicativos de entrega, por
exemplo, podem aumentar sua receita em até 85% em comparação com aqueles que
funcionam apenas com um único aplicativo.
Em uma operação de delivery é importante você não perder oportunidades de
negócios. Cada aplicativo tem um perfil de cliente e seu próprio público, porque ficar
com apenas um aplicativo quando você pode aumentar sua receita ao participar da
comunidade de clientes de outros apps?

A oportunidade de adicionar novos canais de vendas pode ser o sucesso que você
está procurando para aumentar a participação de receita da operação de delivery do
seu restaurante. Não perca esta chance!

A solução
Se a sua preocupação em começar com outros aplicativos de delivery for devido ao
aumento da complexidade de sua operação, não se preocupe! Ao implementar o
Hubster com a funcionalidade Gestor de Pedidos, fica muito simples. O Hubster
permite que você controle seus pedidos online centralizando todos em uma única tela.
Através do Hubster, você pode incluir vários apps de entrega e, assim, aumentar suas
chances de crescer os pedidos e também o seu volume de receita. Além disso, com a
função “LIVE Business Manager” você acompanha o crescimento dos seus canais de
delivery ao vivo e de onde estiver! Tenha controle de cada venda, os produtos mais
pedidos e receba dicas de como melhorar cada vez mais o seu negócio!
Você quer saber mais? Solicite uma demonstração gratuita da ferramenta.

Clique Aqui!

