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10 maneiras
de aumentar
as vendas de
delivery do seu
restaurante

Olá, dono de
restaurante!
VAMOS FALAR DE VENDAS POR DELIVERY
Como profissional de restaurante, você provavelmente sabe que
aumentar as vendas em aplicativos de delivery é a chave para seu
sucesso em 2021.

25%

O número de usuários de entrega de
comida online aumentou quase 25%
em 2020

30%

O volume de receitas através de
delivery aumentou quase 30%
durante COVID-19

[Fonte: Statista]

$1.5B

Espera-se que o mercado de entrega de comida online
salte 20% este ano, atingindo US $ 151,5 bilhões em
receita e 1,6 bilhão de usuários em 2021.
[Fonte: AJOT]

[Fonte: Statista]
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Seu restaurante faz
comida excelente que
os clientes adoram,
MAS O SUCESSO NO DELIVERY É LIGEIRAMENTE
DIFERENTE DO SUCESSO NO SALÃO.

O delivery dá a você a oportunidade de tirar proveito de
toda a infraestrutura digital que pode aumentar seu
alcance, pedidos e receita. Embora exija uma abordagem
um pouco diferente, aumentar suas vendas por delivery
não precisa parecer misterioso ou complicado.
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COMO TER SUCESSO NO DELIVERY

Neste guia, forneceremos 10 táticas para
aumentar as vendas por delivery do seu
restaurante.
APROVEITE!

| How to succeed in delivery

1
Torne a experiência
de pedido o mais
simples e
conveniente possível.
OTIMIZE SEU SITE PARA PEDIDOS
Certifique-se de que o botão "peça agora" do seu site se destaque e se
destaque em todas as páginas. Se você está apenas começando a
fazer entregas, confira nossa página de integrações para saber mais
sobre alguns de nossos parceiros que podem ajudá-lo a começar a
criar sua própria plataforma
de pedidos on-line.

LINK COM TODOS OS
APLICATIVOS DE DELIVERY
Certifique-se de estar listado em várias plataformas de delivery para
atender seus clientes onde eles estiverem. A partir daí, incorpore links
para todos os seus parceiros de delivery terceirizados em seu site para
que os clientes possam fazer pedidos por onde preferir.
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2
Certifique-se de que seu cardápio seja
otimizado para delivery
PASSO 1

PASSO 4

Mantenha-o conciso e simples.
Reduza o número de itens do menu, mantendo os itens
que são facilmente transportados , mantêm sua textura,
têm margens altas e tempos de preparação curtos.

Faça com que os itens do menu tenham uma aparência e
pareçam tão bons quanto seu sabor.

PASSO 2
Otimize seu ticket médio.
Na melhor das hipóteses, seu cardápio inclui 15 ou
menos itens. Cerca de 7 desses itens devem ser pratos
principais e os itens restantes devem ser uma mistura
de entradas, acompanhamentos, bebidas e sobremesas
para encorajar os consumidores a pedir uma refeição
completa - imitando a experiência de jantar no salão.

Certifique-se de que cada item tenha uma descrição
detalhada usando palavras que descrevam o sabor dos
seus alimentos. Além da descrição, a representação visual
da sua comida é uma ótima forma de destacar o seu
restaurante. Boas fotos são essenciais!
PASSO 5
Anote o que está funcionando e otimize de acordo.
Os cardápios online permitem iteração constante,
aproveite!

PASSO 3
Mantenha seus itens de menu mais queridos no topo.
Este é autoexplicativo: você sabe pelo que é conhecido,
incentive novos clientes a solicitarem esses itens para
que tenham a melhor experiência possível.
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3
Faça com que seja
fácil para os clientes
encontrarem seu
restaurante nos
mecanismos de
pesquisa.
Certifique-se que seu restaurante esteja no Google Business.
Além de facilitar a localização do seu restaurante on-line, você
também tem a oportunidade de receber avaliações. Sabendo que
hoje 61% dos clientes pesquisam restaurantes antes de fazer
pedidos, é fundamental ter e responder às avaliações. Se você
estiver interessado em saber mais sobre como responder às
avaliações, visite nosso blog.
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4
Ofereça frete grátis a
partir de um certo
valor de pedido
Os clientes pedem mais comida online do que na loja, com 34% dos
clientes pedindo até R$ 50 de comida cada vez que pedem delivery.
E otimizar para aumentar o ticket médio é uma boa maneira de
aumentar a receita de delivery do seu restaurante. Um truque antigo
para encorajar os clientes a pedir mais? Dê a eles algo de graça.
Oferecer entrega gratuita após uma determinada quantia incentiva
os clientes a pegar mais um item do menu para ter frete grátis .
Certifique-se de postar a oferta nas redes sociais, no seu site e em
outros pontos de contato do restaurante para divulgá-la.
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Incentive o envolvimento dos clientes
em suas redes sociais
As pessoas gostam de ser entretidas e reconhecidas. Encontre maneiras criativas de fazer os clientes sentirem que estão
sendo ouvidos e apreciados nas redes sociais! Quando se trata de aumentar o engajamento na mídia social, as opções são
infinitas. Seja criativo e experimente com frequência. Para que sua criatividade flua, aqui estão algumas ideias:

FAÇA PARCERIAS
COM INFLUENCERS

CRIE UM CONCURSO

FAÇA PROMOÇÕES

Para aumentar seu alcance e
engajamento social, faça parceria
com um influenciador local de
comida ou curador de restaurante.
Convide e incentive-os a fazerem
pedidos em seu restaurante e
fotografar a experiência.

Convide seus seguidores para
renomear um item de menu, criar
um novo item do cardápio ou
votar no que deve ser adicionado
ao menu.

Use seus canais sociais para
postar códigos promocionais para
determinados dias da semana,
feriados.
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6
Crie uma newsletter
por e-mail para seus
clientes
Criar um boletim informativo semanal é uma ótima maneira de
construir uma comunidade digital em torno do seu restaurante.
Você pode usar sua newsletter como uma forma de comunicar
atualizações, oferecer promoções, destacar fotos e avaliações de
clientes e lembrar seu público de fazer pedidos de seu restaurante
em todos os aplicativos de delivery.
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7
Mude os pedidos por
“retirada”
por uma “experiência
em casa”
Os clientes sentem falta de comer em seu restaurante tanto
quanto você sente falta deles.

Na ausência de experiência na loja, encontre maneiras simples de recriar o
ambiente do seu restaurante em casa. Algumas ideias? Crie um mapa de
locais ao ar livre onde os clientes podem ir para saborear sua comida , crie
guias para bebidas e itens do menu, dê um toque especial aos recibos,
experimente, embalagens com fotos ou crie kits de refeição para levar
para casa.
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8
Incentive os clientes
a compartilhar suas
experiências
COMPARTILHAMENTO EM REDES SOCIAIS
Crie uma hashtag e incentive os clientes a postar fotos de sua
comida usando a hashtag. A criação de uma timeline envolverá
sua comunidade online e aumentará seu alcance.
AVALIAÇÕES
Ofereça um desconto especial para os clientes que escrevem uma
avaliação do seu restaurante online. Quanto mais comentários
você recebe, melhor é a otimização no Google e mais pedidos
você recebe.
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9
Aumente seu
alcance criando
marcas virtuais
O conceito de marcas virtuais é tão novo que pode parecer
misterioso e intrigante. Mas a verdade é que, se você tem um
restaurante, pode criar uma marca virtual em minutos. Marcas
virtuais são criadas para expandir suas oportunidades nos
aplicativos de delivery. Você cria várias marcas, usa a mesma
estrutura de cozinha, o que aumenta seus fluxos de receita. Se
você tem interesse em aprender mais sobre o conceito de marcas
virtuais, fale com nossa equipe. E se você está pronto para
começar a criar sua própria marca virtual, a equipe do Hubster
está aqui para ajudar.
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Simplifique e otimize suas
operações de entrega com Hubster!
O Hubster está aqui para ajudá-lo a simplificar suas operações, expandir seus negócios e
ter sucesso no delivery.
ECONOMIZE TEMPO E
DINHEIRO

RECEBA SUPORTE
PREMIUM

Reduza pedidos perdidos,
cancelamentos, problemas com pedidos
e muito mais usando o Hubster com
aceitação automática e auditoria de
pedidos.

O Hubster oferece suporte por telefone,
e-mail e chat, bem como um especialista
para ajudar em tudo que precise,
dependendo das necessidades do seu
restaurante.

DESCUBRA OS MELHORES
INSIGHTS

CRESÇA SEU NEGÓCIO

O Hubster oferece relatórios que
agregam dados de todos os seus
aplicativos, lojas e marcas em um único
lugar para que você possa otimizar seu
negócio.

Os produtos do Hubster não apenas
ajudam a reduzir custos e maximizar
suas receitas, mas também dão a
oportunidade de criar marcas virtuais e
conectar-se e testar facilmente novos
aplicativos de delivery.
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Comece hoje com
Hubster!
SOLICITE UMA DEMO
ASSITA UM VÍDEO
VISITE NOSSO SITE
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