
 

 

 
 
                                                                

 

 

Ο λόγος που έχετε αυτό το φάκελο στα χέρια σας είναι γιατί θα 

θέλαμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να σας δείξουμε τον τρόπο να 

γλιτώσετε χρήματα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.  

Θα σας βοηθήσουμε να μειώσετε τις δαπάνες διαφήμισης 

διατηρώντας – και αυξάνοντας παράλληλα – το πελατολόγιο σας! 

Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά αρκεί να 

εμπιστευθείτε την τεχνολογία και τους ειδικούς στις εφαρμογές 

εστίασης και παραγγελιοληψίας. 
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Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε? 

Πριν σας εξηγήσω συνοπτικά ποιοι είμαστε και τι κάνουμε θα ήθελα να σας αναφέρω ΤΙ 

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ:

- ΔΕΝ θέλουμε να γίνουμε «συνέταιροι» παίρνοντας ποσοστό επί των πωλήσεων σας.  

- Δεν θέλουμε να πληρώνετε εσείς για να προβάλουμε εμείς την επιχείρηση μας.  

- Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί σε οτιδήποτε άλλο, πέρα από την δουλειά σας. 

- Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρόνο, ενέργεια και χρήμα για να μάθετε να χειρίζεστε 

πολύπλοκα συστήματα. 

Εμείς θα σας δώσουμε τα εργαλεία για να κάνετε καλύτερα την δουλειά σας. Τα υπόλοιπα 

αφήστε τα όλα επάνω μας. 

Είναι πιθανό να είστε ήδη εγγεγραμμένος σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάλογο παραγγελιών 

και να πληρώνετε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό σας. Είναι επίσης πολύ πιθανό όμως 

να μην έχετε ένα ή ακόμα και ΟΛΑ τα παρακάτω: 

- Δική σας ιστοσελίδα με δυνατότητα παραγγελιών για τους πελάτες σας 

- Δική σας σελίδα στο Facebook, επίσης με δυνατότητα παραγγελιών 

- Εφαρμογή για κινητά και tablets (iOS και Android) 

- Τα παραπάνω εργαλεία από μόνα τους δεν θα αποδώσουν ποτέ χωρίς την 

εφαρμογή της κατάλληλης marketing στρατηγικής. 

Στην Start Web Outsourcing έχουμε αναπτύξει όλα τα παραπάνω συστήματα και τα 

υλοποιούμε με μεγάλο ενδιαφέρον σε Ελλάδα και Εξωτερικό.  

Ρωτήστε τους συναδέλφους σας οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν και δηλώνουν 

ευχαριστημένοι και δικαιωμένοι για την επιλογή τους.  

 

 Η Start με βοήθησε να μειώσω τα έξοδα διαφήμισης 

      κατά 20% τους πρώτους δύο μήνες! 
                                                                Θοδωρής Γκόνος 

                                                                                     Pizza Romea 

Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου δώσετε την δυνατότητα – και 10 λεπτά από τον πολύτιμο 

χρόνο σας – να σας δείξω τον τρόπο να κερδίσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. 

Επιτρέψτε μου να σας καλέσω τις επόμενες μέρες για να κανονίσουμε μία συνάντηση. 
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Τι σας παρέχουμε ? 

Θα σας φτιάξουμε την εταιρική σας ταυτότητα στο διαδίκτυο και όταν λέμε διαδίκτυο 

εννοούμε κάθε πιθανό μέσο από το οποίο οι πελάτες σας θα μπορούσαν να σας βρουν. Πιο 

συγκεκριμένα:

1. Θα δημιουργήσουμε την εταιρική σας ιστοσελίδα με δυνατότητα online 

παραγγελιών, για παράδειγμα www.intersoftdemos.gr/mobicrepa. Η ιστοσελίδα 

είναι συμβατή με συσκευές όπως κινητά και tablets. 

2. Facebook εφαρμογή με δυνατότητα online παραγγελιών όπως 

www.facebook.com/foodtime24  

3. Το κυριότερο θα δώσουμε την δυνατότητα στους πελάτες σας να χρησιμοποιούν 

είτε το κινητό είτε το tablet τους για να σας στέλνουν τις παραγγελίες τους. 

Δοκιμάστε να κατεβάσετε την εφαρμογή από AppStore ή Google Store αναζητώντας 

mobiCrepa. 

 

 

Η κατασκευή των παραπάνω καναλιών είναι το πρώτο βήμα αλλά μόνο αυτό ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ.  

Η λέξη κλειδί είναι το σωστό Marketing! 

Δείτε λοιπόν ένα δείγμα από το διαδικασίες που εφαρμόζουμε για να έχουν επιτυχία τα 

παραπάνω κανάλια: 

- Καταγράφουμε την υπάρχουσα κατάσταση πωλήσεων του καταστήματος σας ανά 

μέσω προώθησης. 
- Ενημερώνουμε τους πελάτες σας για τα καινούργια μας εργαλεία.  
- Σχεδιάζουμε ενημερωτικό φυλλάδιο. (υπάρχει δείγμα μέσα στο φάκελο). 
- Δημιουργούμε QR Code stickers για να τα τοποθετήσετε σε εμφανή σημεία στο 

κατάστημα, στα μηχανάκια κτλ. (υπάρχει δείγμα μέσα στο φάκελο). 
- Θα δημιουργήσουμε email καμπάνιες για να προωθήσουμε νέα και προσφορές. 
- Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και νέους πελάτες. Αυτό μπορούμε να το 

πετύχουμε μέσω καμπάνιας στο Facebook ή/και στο google adwords. 

Τα παραπάνω είναι μόνο δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα…τα υπόλοιπα θα 

ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε από κοντά. 

Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα…αφήστε τα όλα επάνω μας!  

Αρκούν όλα αυτά για περισσότερες πωλήσεις? 
 

Δεν έχω χρόνο και διάθεση να μάθω να χειρίζομαι όλα αυτά. 
 Έχω ιστοσελίδα και δεν είδα διαφορά! 
 

Είναι μόνο λίγες από τις ερωτήσεις που δεχόμαστε 
…αλλά ποιες είναι οι απαντήσεις ? 

 
 
 

Η επιχείρηση μου είναι μικρή δε νομίζω πως είναι για εμάς αυτά. 
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8 λόγοι για να υιοθετήσετε το σύστημα πωλήσεων FoodTime24 ! 

1) Οι πελάτες κάνουν μεγαλύτερες παραγγελίες όταν χρησιμοποιούν το internet. 
 

2) 40%  των πελατών σας έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κάποιες εφαρμογές όπως online 
καταλόγους, χρήση ιστοσελίδας κτλ 
 

3) Ανεβάστε την εικόνα της επιχείρησης σας 
 

4) 20% αντίστοιχων εστιατορίων έχουν ήδη υιοθετήσει παρόμοιες τακτικές πωλήσεων 
 

5) 40% των πελατών σας έχουν δηλώσει πως θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν ένα 
email, η μία ειδοποίηση στο κινητό τους σχετικά με τις προσφορές ημέρας ή 
οποιοδήποτε άλλο νέο του εστιατορίου σας 
 

6) Οι online παραγγελίες δίνουν ώθηση στις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες 
 

7) Οι online παραγγελίες σύντομα θα αποτελέσουν σημαντικό ποσοστό των 
συνολικών παραγγελιών σας. 
 

8) Μειώστε δραστικά τις δαπάνες διαφημίσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες σας 
 

 

Γιατί εμάς ? 

• Κάνουμε το εστιατόριο σας mobile friendly άμεσα χωρίς καμία απολύτως 

ταλαιπωρία για εσάς 

• Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε νέους πελάτες και να διατηρήσετε τους παλιούς 

• Χειριζόμαστε τα πάντα από την αρχή έως την παράδοση 

• Είμαστε mobile experts 

• γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες του εστιατορίου σας 

• Είμαστε εξαιρετικά προσιτοί στις τιμές μας 

 


