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Online σύστημα παραγγελιοληψίας μέσω ιστοσελίδας 
έξυπνων συσκευών και facebook. 
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FoodTime24 σύστημα παραγγελιοληψίας…  
 

 

Το FoodTime24 είναι ένα μια πλατφόρμα online 

παραγγελίας η οποία αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης καθώς και τις δυνατότητες των 

έξυπνων συσκευών. 
 
Τώρα μπορείτε να διευρύνεται τις online 

παραγγελίες για το εστιατόριο σας και ταυτόχρονα 

να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα ευρύ νέο 

πελατολόγιο. 
 
Το πολύ εύκολο στην χρήση εργαλείο διαχείρισης 
σας δίνει την δυνατότητα να ανανεώνεται το μενού 
του εστιατορίου σας, να προωθείτε προσφορές και 
πακέτα και να επικοινωνείτε με τους πελάτες σας 
σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας δραστικά τα 
έξοδα επικοινωνίας σας. 
 
 

 
 
Έξυπνες συσκευές και Facebook...στις υπηρεσίες σας!  
Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα νέο, δυναμικά αναπτυσσόμενο κοινό. Φτιάξτε μία νέα 
“εικονική βιτρίνα” του καταστήματος σας και δώστε την δυνατότητα στο πελατολόγιο 
σας να περιηγηθεί, να ενημερωθεί και να παραγγείλει τα προϊόντα σας. 

 
 

 

Οι πελάτες σας θα το αγαπήσουν!  
Δυνατότητα παραγγελίας on the go, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή από το 

κινητό τους καθώς επιστρέφουν σπίτι.  

Facebook εφαρμογή μέσω της οποίας η παραγγελία γίνεται ευκολότερη από 

ποτέ. 

Παραγγελία μέσω της δικής σας ιστοσελίδας, προσαρμοσμένη για κινητά. 

Μειώστε δραστικά τα κόστη επικοινωνίας του προϊόντος σας!  
Κερδίστε χρήματα άμεσα ελαττώνοντας παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας 
των προσφορών και των προϊόντων σας. 

 
Δώστε την δυνατότητα και τον χρόνο στο προσωπικό σας, να ασχοληθεί με  
παραγωγικότερες εργασίες εντός καταστήματος.  
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Πώς λειτουργεί? 

 

Είναι απλό. Στείλτε μας το μενού σας και εμείς θα αναλάβουμε δράση. Θα 

δημιουργήσουμε mobile και facebook εφαρμογή, καθώς και μια ιστοσελίδα 

παραγγελιών για το εστιατόριο σας. 
 

Στη συνέχεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης θα σας καθοδηγήσει στον τρόπο με 

τον οποίο θα αρχίσετε να αξιοποιείτε τα καινούργια σας εργαλεία. 
 
 

Ενημερώστε τους πελάτες σας για τα νέα κανάλια διανομής των προϊόντων 

σας. Τοποθετήσετε ένα μήνυμα στο μενού σας, τοποθετήστε ένα σύνδεσμο στο 

δικτυακό σας τόπο, προωθήστε τις καινούργιες σας υπηρεσίες μέσα στο 

κατάστημα σας. 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσουμε σε όλα τα παραπάνω...και 

ακόμα περισσότερα. 
 
 

Ξεκινήστε να λαμβάνετε παραγγελίες. Αυτό που χτυπάει δεν είναι το τηλέφωνο 

σας αλλά το FoodTime24 email σας. 
 

Δείτε την παραγγελία και εκτελέστε όπως θα κάνατε παραδοσιακά - πείτε την στον 

μάγειρα, εισάγετε την στο POS σας - ακριβώς σαν τηλεφωνική παραγγελία. 

 

 
 
Οι παραγγελίες σας βήμα...βήμα! 
 
 
 
Επικοινωνήστε τα προϊόντα σας μέσω της ιστοσελίδας, της mobile ή της Facebook εφαρμογής σας.  
 
 

Ο πελάτης περιηγείται στο μενού σας και επιλέγει προϊόντα. 
 
 

Καταχωρεί ο πελάτης την παραγγελία του, τότε κάνετε πιστοποίηση των στοιχείων του.                          
 

 
Η παραγγελία σας έρχεται στον εκτυπωτή σας και στο email σας. 

 

 
Ενημερώστε τον πελάτη σας για την εξέλιξη της με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

 
 
 

Τα υπόλοιπα τα γνωρίζεται. Εκτελέστε σαν μία παραδοσιακή τηλεφωνική παραγγελία. 
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Γνωρίστε την Start Web Outsourcing Ltd 

Είμαστε τελειομανείς στην καρδιά, και δημιουργικοί από την φύση μας. Χρησιμοποιούμε τη 

φαντασία, τη στρατηγική και την έμπνευση για τη δημιουργία ψηφιακών εμπειριών που διεγείρουν, 

εμπνέουν και παρακινούν του χρήστες να συμμετέχουν ενεργά. 
 
Στόχος μας…είναι να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ως ένα εργαλείο 

επικοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της διαδικτυακής ταυτότητας μιας επιχείρησης μπορεί 

να 

γίνει πολύ περίπλοκη, γι’ αυτό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, εφαρμόζουμε μια καθορισμένη 
μεθοδολογία υλοποίησης έργων, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή εκτέλεση τους σε σωστό 
χρόνο. 
 
Κάνουμε…αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα για πάνω από 10 χρόνια στην Ελληνική αγορά, 
παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ πελατολόγιο. Προσφέρουμε λύσεις χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία αιχμής η οποία σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, την δημιουργικότητα και 
αφοσίωση μας μετατρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα την επιλογή σας σε επένδυση. 
 
Χρειάζεστε έναν λόγο για να μας προσλάβετε? Εμείς σας δίνουμε 10! 
 

1. Εξειδικευμένο προσωπικό   
2. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών  
3. Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης  
4. Σωστός χρόνος παράδοσης  
5. Τεχνολογία αιχμής  
6. Πολυετής εμπειρία  
7. Δημιουργικότητα και αφοσίωση στον πελάτη  
8. Συνεχής αναβάθμιση εξοπλισμού  
9. Διαρκής επικοινωνία  
10. Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε απαίτηση  

 

κανονίστε μία συνάντηση μαζί μας 
 

για να σας παρουσιάσουμε το FoodTime24 απο κοντά! 
 

επικοινωνήστε μαζί μας από το κινητό σας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ή καλέστε μας στο 2310 906778  

βρείτε μας επίσης 
  

           http://www.foodtime24.com 


