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WSTĘP
Świetne jedzenie w Twojej restauracji nie wystarczy aby 
restauracja okazała się dochodowa, jeśli nikt nie będzie  

o niej wiedział. Marketing to jeden z kluczowych elementów 
sukcesu Twojego lokalu.

Poniżej znajdziesz 50 najlepszych pomysłów marketingowych. Podczas tworzenia tego przewod-

nika zależało nam by był on jak najbardziej praktyczny, pełen porad  

i przykładów prostych do zastosowania. Pamiętaj jednak o tym, że budowanie strategii marketin-

gowej musi się opierać na długotrwałym planowaniu wielu różnych działań  

i testowaniu, które z nich sprawdzają się najlepeij w Twojej restauracji.  

Pomysły posegregowaliśmy na bloki tematyczne, które mają ułatwić poruszanie się po prze-

wodniku. Dodatkowo każdy pomysł oszacowaliśmy też pod kątem stopnia trudności, nakładów 

finansowych, których wymaga i czasu wprowadzenia promocji 

od momentu decyzji.
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01
RABATY 

I PROMOCJE
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STWÓRZ 
PROMOCJĘ
Promocja to obniżka 
ceny dania w restauracji 
działająca pod jakimś 
warunkiem, który trzeba 
spełnić. Promocje ważne 
w lokalu lub w dostawie to 
jeden z dobrych sposobów, 
aby zachęcić klientów 
do zwiększenia wartości 
zamówień.

Może dotyczyć dodatkowego gratisowego produktu lub zniżki na dostawę przy zamówieniu za 

określoną kwotę. Nie powinna być zbyt skomplikowana aby nie utrudniało to skorzystania z niej 

i zrozumienia jej zasad. Dobrze jest też unikać wprowadzania zbyt wielu promocji na raz, bo to 

obniży zainteresowanie klienta. 

ZNIŻKA W DOSTAWIE:
Jeśli prowadzisz dostawy jedzenia w swoim 

lokalu możesz pomyśleć również o zniżce 

lub gratisowej dostawie dla tych klientów, 

którzy składają najwyższe zamówienia. Po-

informuj klientów o tym na swojej stronie, 

w ulotkach, które rozdajesz lub podczas 

rozmowy telefonicznej, gdy odbierasz za-

mówienie. Przeszkól personel aby udzielał 

takich informacji za każdym razem, gdy roz-

mawia z klientami. 

PRZYKŁAD:
Zniżka na dostawę powyżej jakiejś kwoty

ZNIŻKA W LOKALU:
Sprawdź, które produkty, dania lub grupy 

produktów chcesz lepiej sprzedawać. Do-

brymi przykładami będą takie dania, które 

są mniej popularne lub Twoja marża na nich 

jest bardzo wysoka i dobrze, żeby sprzeda-

wano ich jak najwięcej. Poinformuj o zniżce 

w menu np. za pomocą dodatkowej kartki 

informującej o promocji, w ulotkach, wywieś 

informację w widocznym w lokalu miejscu. 

Poinstruuj obsługę aby informowali klien-

tów o zniżce i zachęcali ich do zakupu. 

PRZYKŁAD:
1+1 czyli przy zakupie 1 produktu drugi taki 

sam gratis lub po zniżce

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-7 DNI

01/01

raBaty i prOmOcje - STWÓRZ PROMOCJĘ
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Korzystanie z promocji w restauracji jest możliwe bez użycia 
jakiegokolwiek systemu. Jeśli jednak masz zamówienia 

online UpMenu możesz tworzyć promocje, które działają 
automatycznie (tzn. naliczają się automatycznie, gdy klient 

składa zamówienie). 

System UpMenu umożliwia stworzenie takiej zniżki z poziomu panelu administracyjnego. Jest 

to dość proste i działa automatycznie za każdym razem. Dodatkowo informacja o takiej pro-

mocji jest wyświetlana na stronie. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

raBaty i prOmOcje - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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STWÓRZ PROMOCJĘ 
ZACHĘCAJĄCA DO 
PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA

Promocja, która będzie ważna przy pierw-

szym zamówieniu klienta to obniżenie kosz-

tu zamówienia nowych klientów, dodania 

gratisowego produktu lub bezpłatnej lub 

tańszej dostawy. Jest szczególnie skuteczna 

dla nowych lokali, które posiadają dostawy 

jedzenia, bo pozwala im to zachęcić klientów 

do zamówień, ale może być wykorzystana 

również przez lokal, który istnieje dłużej ale 

np. dopiero teraz wprowadził zamówienia 

online lub zamówienia poprzez Facebooka. 

Zachęci to klientów do zamawiania poprzez 

nowy kanał sprzedaży.

Poinformuj o promocji na swojej stronie in-

ternetowej i w mediach społecznościowych 

jak np. Facebook lub Instagram np. poprzez 

umieszczenie odpowiedniego kodu zniżko-

wego lub informacji jakiego rodzaju jest to 

promocja. 

Promocja, która będzie 
ważna przy pierwszym 
zamówieniu klienta 
to obniżenie kosztu 
zamówienia nowych 
klientów, dodania 
gratisowego produktu 
lub bezpłatnej lub tańszej 
dostawy. 

Zanim zdecydujesz się na tego rodzaju pro-

mocję przemyśl jak możesz zweryfikować 

czy klient zamawia po raz pierwszy? Możesz 

pytać klientów, którzy dzwonią i składają za-

mówienie telefonicznie lub na miejscu w lo-

kalu, ale nie masz możliwości sprawdzenia 

ich prawdomówności w tej sytuacji. Ta pro-

mocja najlepiej sprawdzi się gdy posiadasz 

system zamówień przez internet, który sam 

będzie weryfikował klientów po adresach  

e-mail. 

PRZYKŁAD
• Do pierwszego zamówienia online  

– dostawa za 1 zł.

• Do pierwszego zamówienia – zniżka 

10%
TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-7 DNI

02/01

raBaty i prOmOcje - STWÓRZ PROMOCJĘ ZACHĘCAJĄCA DO PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

W systemie UpMenu możesz dołączyć taką promocję 
automatycznie dla każdego pierwszego zamówienia 

złożonego online pierwszy raz 

 - system sam wyłapie tych klientów, którzy wcześniej nic nie zamawiali i przydzieli im zniżkę/ 

promocyjny produkt/ kupon zniżkowy automatycznie. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

raBaty i prOmOcje - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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WYŚLIJ RABAT, GDY KLIENT 
NIE ZAMAWIAŁ OD X DNI
Rabat przyznany klientowi, 
który nie zamówił nic 
w naszej restauracji od 
ponad miesiąca (lub dłużej) 
może zostać przesłany 
mailem lub smsem. 

Do takiego działania potrzebna jest oczywi-

ście legalnie pozyskana baza klientów z ich 

mailami wraz z informacją kiedy ostatni raz 

zamawiali.

Przesłanie klientowi drobnego rabatu miło go zaskoczy i może zachęcić go do ponownych od-

wiedzin. Odwiedził już Twoją restaurację, wie jakie dania podajesz i zna ich jakość, więc już na 

samym początku jest prościej go do siebie przekonać.

PRZYKŁAD
Mail, którego możesz wysłać do klienta, który nie odwiedzał Twojej restauracji ponad miesiąc 

w załączeniu wysyłając kupon:

    W sytuacji gdy takich klientów masz więcej dobrze by do każdego został wysłany inny kupon 

np. o innym numerze. Drugim rozwiązaniem na weryfikację kuponów jest pytanie klientów z ku-

ponami o ich mail i odznaczanie ich aby wiedzieć, że został on wykorzystany.

Witaj, dawno nas nie odwiedzałeś dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną 

zniżkę. Poniżej przesyłamy kupon zniżkowy, który możesz wykorzystać przy nas-

tępnym zamówieniu z naszej strony/w naszym lokalu.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-3 DNI

03/01

raBaty i prOmOcje - WYŚLIJ RABAT, GDY KLIENT NIE ZAMAWIAŁ OD X DNI



raBaty i prOmOcje - 03/01

10

raBaty i prOmOcje - 03/01

GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

W systemie UpMenu można ustalić taką promocję, która 
wysyła się automatycznie do bazy klientów, którzy nie 

zamawiali od jakiegoś czasu. 

 Taka automatyzacja marketingu umożliwia weryfikację klientów, którzy dawno nie zamawiali 

i wysyła im maila lub smsa z wiadomością od Ciebie. 

PRZYKŁAD
Dla wszystkich klientów, którzy nie zamawiali nic w Twojej restauracji od ponad 60 dni przy-

dzielasz darmową dostawę niezależnie od wartości zamówienia czy odległości (w granicach 

regularnych dostaw). Informujesz ich o przyznanej jednorazowej zniżce w postaci darmowej 

dostawy za pomocą maila lub smsa:

Witaj, dawno nic nie zamawiałeś. Mamy nadzieję, że nie zapomniałeś o nas całkiem. 

Przesyłamy Ci specjalną zniżkę na następne zamówienie z dostawą do domu bo 

chcielibyśmy, żebyś poznał nasze nowe dania.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

raBaty i prOmOcje - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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PRZYDZIEL 
RABAT URO-
DZINOWY 
DLA KLIENTA
Ten moment, kiedy 
każdemu z nas przybywa 
lat jest radosny chyba 
tylko dla dzieci. Każdego 
klienta ucieszy, gdy mu go 
osłodzisz. 

Zachęcenie klientów by obchodzili urodzi-

ny właśnie w Twojej restauracji to również 

promocja na przyszłość, kiedy będą wspo-

minać, w którym lokalu je obchodzili.

Poinformuj klientów o specjalnej zniżce czy 

gratisowym drinku lub cieście w lokalu dla 

każdego klienta, który obchodzi urodziny. 

Poinformuj klientów o tej promocji mailem, 

a także poprzez media społecznościowe lub 

informację zamieszczoną w menu. Przeszkól 

obsługę by była wyczulona i wychodziła 

z informacją o rabacie urodzinowym np. 

przy przyjmowaniu rezerwacji stolików. 

Oczywiście możesz weryfikować czy klienci 

mają faktycznie urodziny np. na podstawie 

dokumentu ze zdjęciem, ale nie zawsze bę-

dzie taka możliwość, dodatkowo może to 

być krępujące dla klienta. 

PRZYKŁADY
• Jeśli obchodzisz dziś urodziny – poin-

formuj o tym obsługę a będzie miała dla 

Ciebie miłą niespodziankę

• Nasz lokal obchodzi swoje urodziny 

w lutym – jeśli i Ty urodziłeś się w lutym, 

odbierz drinka na koszt firmy dołączo-

nego do każdego zamówienia i świętuj 

z nami.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-7 DNI

04/01

raBaty i prOmOcje - 04/01raBaty i prOmOcje - PRZYDZIEL RABAT URODZINOWY DLA KLIENTA
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TWÓRZ PA-
KIETY Z PRO-
DUKTÓW
Aby stworzyć pakiet 
z dwóch produktów warto 
pomyśleć przede wszyst-
kim: w jakiej konfiguracji 
klienci składają zamówienia 
i im to ułatwić i zachęcić 
tych nieprzekonanych lep-
szą ceną. 

Warto też łączyć produkty, na sprzedaży 

których nam szczególnie zależy Wykorzy-

stanie tu technik sprzedaży takich jak cros-

selling lub upselling jest bardzo przydatne 

aby zwiększyć wartość pojedynczego zamó-

wienia. Crosseling to oferowanie klientowi 

dodatku, który uzupełnia już zamówione 

danie, pasuje do niego. Upselling natomiast 

to proponowanie klientowi możliwości po-

większenia dania lub zamiany go na lepszą 

(a co za tym idzie droższą) wersję. 

Zestawy lunchowe to nie jedyny sposób by 

zwiększyć swoją sprzedaż. Każde połącze-

nie dwóch oferowanych przez Ciebie pro-

duktów i zaoferowanie za nie lepszej ceny 

powoduje, że wartość poszczególnego za-

mówienia rośnie. Łączenie dania z napojem 

jest najprostszym rozwiązaniem, które mo-

żesz zastosować, ale nie jedynym.

PRZYKŁADY
• Pizza i cola za 20 zł

• Zestaw lunchowy: zupa i drugie danie 

za 30 zł

• Przystawka + danie główne w niższej 

cenie

• Dwa mniejsze dania w korzystniejszej 

cenie np. o 4 zł mniej

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 14 DNI

Screen
http://www.chinskapatelnia.pl/torun

Więcej na temat technik 
zwiększania sprzedaży (upsellingu)
http://www.upmenu.com/blog/jak-

-zwiekszyc-efektywnosc-upsellingu-

-restauracji-cz-1

05/01

raBaty i prOmOcje - 05/01raBaty i prOmOcje - TWÓRZ PAKIETY Z PRODUKTÓW
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UMIEŚĆ KOD RABATOWY NA 
FACEBOOKU ZE ZNIŻKĄ
Jeśli prowadzisz oficjalny 
profil swojej restauracji 
(fanpage) na Facebooku 
warto również sprawdzić 
w jaki sposób wpływa on 
na ilość i wysokość Twoich 
zamówień. 

Przygotuj post z informacją o kodzie rabatowym (tylko dla fanów na Facebooku) i obserwuj ile 

osób z niego skorzysta - przeszkól obsługę, żeby notowała ilość wykorzystania takiego kuponu. 

Skutecznie przyciągniesz uwagę klientów. Możesz też przeanalizować jaki efekt przynoszą Two-

je kampanie reklamowe i posty na Facebooku - jak przekładają się na sprzedaż. Jeśli wprowa-

dzasz ten kupon w zamówienia online poinformuj klientów, w którym miejscu mają go wpisać. 

Jeżeli natomiast posiadasz tylko lokal na miejscu przeszkól obsługę aby zapisywała ilość poda-

nego hasła z kuponu każdego dnia. .

PRZYKŁAD

Dla wszystkich naszych fanów na Facebooku przygotowaliśmy specjalny rabat. Na 

hasło „Serowe szaleństwo” w dostawie i w lokalu otrzymasz 10% zniżki na każde 

zamówienie.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 7 DNI

06/01

raBaty i prOmOcje - 06/01raBaty i prOmOcje - UMIEŚĆ KOD RABATOWY NA FACEBOOKU ZE ZNIŻKĄ
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Przy tworzeniu kampanii z kuponami rabatowymi 
w systemie UpMenu, masz możliwość obserwowania 

jak dużo kuponów zostało zużytych i ograniczenia ilości 
wszystkich kuponów. 

Daje Ci to kontrolę nie tylko skuteczności akcji, ale i zapobiega sytuacji, w której ilość klientów, 

którzy wzięli udział w promocji były dużo większe niż Twoje założenia dla tej akcji. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

raBaty i prOmOcje - 06/01raBaty i prOmOcje - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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WPROWADŹ 
PIECZĄTKI
System lojalnościowy 
może być skonstruowany 
w bardzo prosty sposób. 
Wystarczą proste kartki 
i stempelki lub pieczątka 
Twojego lokalu. Karteczki 
umożliwiają klientom 
zbieranie pieczątek za 
każde zamówienie powyżej 
określonej kwoty.

Pieczątki przydziela obsługa w Twoim loka-

lu. Po uzyskaniu określonej liczby pieczątek 

klient ma możliwość wymiany jej na zniżkę 

lub darmową kawę/ darmowy lunch. 

Aplikacja Kekemeke pozwala każdemu 

klientowi na zbieranie wirtualnych pieczą-

tek za pomocą aplikacji na smarftona. Kiedy 

klient otrzymuje pieczątkę obsługa wpisuje 

specjalny pin na jego telefonie. Na pewno 

upraszcza to nie tylko klientom jak i obsłu-

dze gdyż nie są potrzebne ani karteczki ani 

pieczątki. 

Dodatkowo posiadaczom aplikacji wyświe-

tlają się powiadomienia o nowych restaura-

cjach, które jej używają w jego mieście, więc 

to świetny sposób na dotarcie do nowych 

klientów.

Niezależnie od tego czy wprowadzisz praw-

dziwe karteczki z pieczątkami czy wirtualne 

pieczątki w aplikacji Kekemeke - możesz 

w ten sposób zachęcić klientów do odwie-

dzania Cię częściej i zdobycia np. 10 pizzy 

gratis.

PRZYKŁADY
• Zbierz 10 pieczątek za każde wydane 30 

zł a otrzymasz 11 zamówienie gratis

• 10 porcja lodów w prezencie do wymia-

ny na kawę lub gofra (przykład na obraz-

ku poniżej)cenie np. o 4 zł mniej

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 14 DNI

07/01

raBaty i prOmOcje - 07/01raBaty i prOmOcje - 07/01raBaty i prOmOcje - WPROWADŹ PIECZĄTKI
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02
PROMOCJA 

WEWNĄTRZ RESTAURACJI



prOmOcja WeWnątrz restauracji - 08/02

17

ULOTKI
To najbardziej znany 
wśród restauracji sposób 
na reklamę i promocję. 
Profesjonalne ulotki mogą 
dotyczyć nie tylko otwarcia 
lokalu, nowej promocji 
lub nowego dania, ale 
również być skróconym 
menu i mapą jak trafić do 
Twojego lokalu. 

Mogą również zawierać (poza adresem lub telefonem) kody QR, informację o Twojej stronie 

internetowej czy profilu na Facebooku. Ulotki na pojedynczej kartce najbardziej sprawdzają się 

przy jednorazowych promocjach. Podczas gdy składane foldery są mogą zawierać dużo więcej 

informacji i być dołączone np. jako dodatek do zamówienia z informacją o menu. 

Warto poprosić o przygotowanie takiej ulotki profesjonalnego grafika aby ulotka była czytelna 

i nawiązywała do wyglądu graficznego Twojej strony. Pamiętaj, że przy zamówieniu większej ilo-

ści ulotek otrzymasz lepszą cenę, ale nie ma nic gorszego jak zalegające na zapleczu nieaktualne 

ulotki, z którymi nie wiadomo co zrobić.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 14 DNI

Screen
www.pizza.inds.pl

08/02

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 08/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - 08/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - ULOTKI
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Ten stary sprawdzony sposób, możesz wykorzystać teraz 
w połączeniu z analityką Twojej strony. 

Rozdając ulotki ze specjalnym kodem do zamówień możesz śledzić w systemie UpMenu ilość 

wykorzystanych kodów promocyjnych i tym samym sprawdzić skuteczność Twoich ulotek 

o czym pisaliśmy w punkcie 6. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 14 DNI

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 08/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - 08/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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HAPPY HOURS
Ta angielska nazwa oznacza po prostu „szczęśliwe godziny” 
i odnosi się do promocji ważnych tylko w określonym czasie.

Godziny, które są najspokojniejsze 

w Twoim lokalu nadają się ideal-

nie do stworzenia takiej promocji 

by przyciągnąć klientów i zachęcić 

ich do składania większych zamó-

wień.

Promocje typu Happy Hours za-

zwyczaj kojarzą się z drinkami, 

ale nie musi tak być. Tą promocję możesz z łatwością zastosować w swoim lokalu. Poinformuj 

o godzinach promocji na swojej stronie internetowej i umieść informację w widocznym miejscu 

w lokalu. 

PRZYKŁADY
• Codziennie między 11-12 wszystkie zestawy lunchowe są 10 % tańsze.

• W godzinach 16-18 do każdego dania głównego piwo za 1 zł.

• W godzinach 15-17 dostaniesz 2 kawy w cenie 1

URUCHOM ZAMÓWIENIA 
ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWY
Wiecznie zajęta linia telefoniczna i pomyłki przy spisywaniu 
adresu przez telefon to Twoja codzienność? Zamówienia 
w lokalu z dowozem lub odbiorem własnym nie muszą być 
udręką. 

Wprowadzenie zamówień onli-

ne może ułatwić funkcjonowa-

nie Twojej restauracji i zwiększyć 

znacznie Twoje zyski. To dosko-

nały kanał nie tylko sprzeda-

ży, ale i promocji bo informacja 

o uruchomieniu zamówień online 

w ulubionym lokalu może się roz-

przestrzeniać wśród Twoich klien-

tów poprzez media społecznościowe. Dodatkowo masz możliwość śledzenia skuteczności swo-

ich działań w Internecie poprzez monitorowanie ruchu na stronie np. poprzez Google Analitycs. 

Sprawdzając ile osób tylko wchodzi na stronę a ile zamawia da Ci obraz jak skuteczne są Twoje 

działania marketingowe.

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 09/02, URUCHOM ZAMÓWIENIA ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWY

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-2 DNI

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

09/02 10/02

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 09/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - 09/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - HAPPY HOURS, URUCHOM ZAMÓWIENIA ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWY
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prOmOcja WeWnątrz restauracji - 10/02

GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

System UpMenu umożliwia wprowadzenie zamówień online 
na Twojej stronie, a także ułatwia zarządzanie nimi. 

Dzięki przejrzystym raportom będziesz miał dostęp do wszystkich informacji o wysokości 

zamówień danego dnia czy miesiąca. Masz możliwość również poszerzenia kanału sprzedażo-

wego i dodanie możliwości zamówień na oficjalnym profilu na Facebooku. 

prOmOcja WeWnątrz restauracji - URUCHOM ZAMÓWIENIA ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWY

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

prOmOcja WeWnątrz restauracji - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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ULOTKI DO 
DOSTAWY
Jeśli prowadzisz dostawy 
na wynos lub z dowozem 
do każdego opakowania 
możesz dołączyć ulotki. 
Twojego menu, aktualnych 
promocji w dostawie lub 
lokalu, Twoim profilu na 
Facebooku, a także stronie 
internetowej.

Nawet jeśli nie masz dużych funduszy pomyśl o pomysłowym projekcie, który będzie intrygował 

klientów i poproś o pomoc grafika. Pamiętaj by przeszkolić personel aby ulotki były dołączane 

do każdego zamówienia w dostawie. Klienci zazwyczaj wyrzucają opakowania po jedzeniu, ale 

ulotkę mogą zatrzymać i np. przyczepić na lodówce – ułatwi im to zamówienie w Twoim lokalu 

następnym razem.

PRZYKŁAD

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 14 DNI

Screen
www.printonomics.co.uk

11/02

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 11/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - URUCHOM ZAMÓWIENIA ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWYprOmOcja WeWnątrz restauracji - ULOTKI DO DOSTAWY
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ZMIEŃ LOKALIZACJĘ
Przy sprzedaży na miejscu lokalizacja to podstawa. Może 
to być kosztowne, ale jeśli masz słabą lokalizację poważnie 
rozważ jej zmianę na lepszą. Szczególnie jeśli opierasz się 
głównie na sprzedaży w lokalu, ale odwiedza Cię mało 
klientów. 

Zrób analizę okolic, które są bar-

dziej uczęszczane, są bliżej cen-

trum, blisko miejsc pracy lub 

uczelni. Czasem może to być 

najlepsza inwestycja w promocję. 

Przelicz czy czynsz i opłaty w no-

wym miejscu nie sprawią, że Twój 

biznes stanie na granicy opłacal-

ności. Jeśli się na to zdecydujesz 

zaplanuj strategię promocji nowego adresu - możesz informować ich za pomocą ulotek, social 

mediów i na swojej stronie internetowej. Koszty promocji dolicz do swojej kalkulacji.

ZMIEŃ WYSTRÓJ LOKALU
Do wystroju lokalu należą wszelkie elementy użytkowe 
i dekoracyjne, które znajdują się w sali przeznaczonej dla 
klientów. Nawet drobna zmiana np. kolorów obrusów może 
ich zaskoczyć i odświeżyć wizerunek lokalu.

Poza tym taki zabieg sprawi, że 

będzie on wyglądało schludniej. 

Poinformuj o swojej akcji na Fa-

cebooku, swojej stronie lub blogu, 

który prowadzisz. Ten pomysł jest 

szczególnie dobry dla restauracji, 

które działają już od dłuższego 

czasu i chcą trochę unowocześnić 

swój wizerunek. Przykłady zmiany 

wystroju możesz znaleźć np. w popularnym programie Kuchenne Rewolucje, ale również w pi-

smach wnętrzaskich i blogach o wystroju wnętrz. Jeśli myślisz o kompletnej zmianie wizerunku 

restauracji warto zatrudnić specjalistę - projektanta wnętrz i opowiedzieć mu o swoich pomy-

słach i obawach tak pomógł Ci rozplanować przestrzeń w najbardziej optymalny i estetyczny 

sposób. 

prOmOcja WeWnątrz restauracji - 12/02prOmOcja WeWnątrz restauracji - ZMIEŃ LOKALIZACJĘ, ZMIEŃ WYSTRÓJ LOKALU

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 7 DNI

12/02 13/02
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REKLAMUJ 
SIĘ NA 
FACEBOOKU
Na pierwszym miejscu 
w social mediach króluje 
Facebook – portal służący 
do komunikacji, wymiany 
zdjęć, wiadomości i filmów 
video. 

Nie tylko generacja Y (czyli urodzeni po 

1980), ale również starsze i młodsze pokole-

nia mają tam swoje konta dzieląc się różnymi 

treściami ze swoimi znajomymi. Ale nie tylko 

Twoi klienci już tam są, Twoja konkurencja 

również i ma już wykupione reklamy. Media 

społecznościowe pozwalają na komunikowa-

nie się z klientami i stałą obecność w jego 

wirtualnym życiu poprzez content marketing. 

Facebook daje możliwość wykupienia reklam 

– można promować poszczególne posty lub 

prowadzić stałą kampanię. Warto pamiętać 

by zawęzić grono odbiorców do tych, którzy 

interesują Cię najbardziej – chociażby po-

przez lokalizację ograniczoną tylko do Two-

jego miasta. Nawet niewielka inwestycja 100 

zł miesięcznie w reklamy może przynieść wy-

mierne korzyści w postaci nowych klientów.

PRZYKŁADY
• Promuj szczególnie atrakcyjne posty np. 

z zdjęciami jedzenia z Twojego lokalu. 

Pod każdym postem znajdziesz przycisk 

“promuj”, który przekieruje Cię do budo-

wania promocji danego postu: ustalenia 

grupy docelowej, budżetu i terminu wy-

świetlania reklamy

• Buduj kampanię informującą o promo-

cjach

Bardzo ważne jest żeby wskazówka doty-

cząca “charakterystyki grupy odbiorców 

mieściła się w zielonym przedziale. Jeśli 

jest w polu czerwonym - Twoja reklama 

trafi do bardzo wąskiej grupy a jeśli w polu 

żółtym - będzie zbyt ogólna żeby przycią-

gnąć uwagę tych klientów, których szu-

kasz.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 7 DNI

24

• Zbuduj strategię reklam i skieruj ją do 

określonej grupy odbiorców np. fanów 

kuchni chińskiej. Takie ograniczenie trafi 

do węższej grupy odbiorców, ale bardziej 

zainteresowanej tematem. W zaintere-

sowaniach znajdziesz mnóstwo innych 

kategorii zainteresowań, więc możesz 

tworzyć promocje dedykowane określo-

nym odbiorcom. Pozwala Ci to skutecz-

niej trafiać do klientów, którzy naprawdę 

może zainteresować Twoja restauracja.

Do reklamy możesz dodać obrazy - pamiętaj 

aby zdjęcia były dobrej jakości i zachęcały 

do odwiedzin właśnie tą grupę, do której 

kierujesz reklamy. 

14/03

Kanały reKlamOWe - 14/03Kanały reKlamOWe - URUCHOM ZAMÓWIENIA ONLINE JEŚLI MASZ DOSTAWYKanały reKlamOWe - REKLAMUJ SIĘ NA FACEBOOKU
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REKLAMUJ SIĘ 
W GOOGLE 
(ADWORDS)
Wyszukiwarka Google jest 
jedną z kilku dostępnych 
na rynku, jednak stała się 
tak popularna, że używamy 
jej w języku potocznym 
mówiąc o szukaniu cze-
gokolwiek w internecie. 

Dawniej szukaliśmy pomocy w książkach 

telefonicznych - teraz zwyczajnie wpisuje-

my frazę “restauracja Warszawa” w wyszu-

kiwarkę i szukamy wyników. Twoi głodni 

klienci też w taki sposób będą szukać Twojej 

restauracji w Internecie.

PRZYKŁADY
• Reklama dla Pizzerii na Mokotowie 

w Warszawie

Do utworzenia kampanii Google Adwords 

potrzebujesz konta mailowego założonego 

na gmail.com. Jednak zanim przystąpisz do 

tworzenia kampanii dobrze abyś zapoznał 

się z Planerem Słów Kluczowych. To na-

rzędzie pomoże Ci wyszukać frazy, które 

wpisują Twoi klienci w wyszukiwarkę jak np. 

pizzeria Mokotów albo pizza Warszawa. 

Logując się do konta Adwords za pomocą 

swojego loginu Gmail ustawienie kampanii 

zaczynasz od ustawiania budżetu dzienne-

go. Z boku pojawia Ci się informacja do jak 

dużej grupy odbiorców trafisz w ten sposób.

Warto zawęzić promocję lokalnie aby rekla-

ma trafiała faktycznie do klientów z Twojej 

okolicy. Następnie ustaw wygląd reklamy 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 7 DNI

w wyszukiwarce. Ograniczenia znaków sprawiają, że musisz dobrze przemyśleć co ustawić w ty-

tule i treści reklamy. Pamiętaj by odwoływać się do sformułowań, które wygenerowałeś za po-

mocą Planera Słów Kluczowych. 

TAK MOŻE WYGLĄDAĆ REKLAMA W GOOGLE:

Reklama pojawi im się nad wynikami wyszukiwania, ale może się pojawić również z boku. Inwe-

stycja w Google AdWords nie musi się wiązać z ogromnymi nakładami (sam możesz wyznaczyć 

budżet, który chcesz na nią przeznaczyć) a może przynieść Ci realne zyski i nowych klientów, 

którzy nie wiedzieli jeszcze o Twojej restauracji.

15/03
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REKLAMA W LOKALNYM 
RADIO
Radia słuchamy często podczas pracy lub domowych 
porządków - dlaczego nie poinformować Twoich klientów, 
że w przerwie mogą zamówić coś pysznego? Reklama radio-
wa daje wiele możliwości.

Możesz zlecić takie nagranie lub 

zamówić je w radiu. Wpadająca 

w ucho melodyjka może być trud-

na do zapomnienia - tak jak i dania 

z Twojej restauracji. Wykupienie 

reklamy w porze obiadowej to do-

bry pomysł aby zachęcić głodnych 

klientów do składania zamówień. 

Tutaj nie obędzie się bez pomocy 

specjalistów, którzy pomogą Ci nagrać odpowiedni materiał i stworzyć wpadającą w ucho me-

lodyjkę. Zanim stworzysz reklamę radiową przemyśl do czego chcesz zachęcić swoich klientów 

- do składania zamówień przez internet? lub telefon? To może być dość kosztowna inwestycja, 

dlatego musisz dobrze zaplanować cel takiej kampanii, okres jej trwania i w jaki sposób zmie-

rzysz jej sukces - np. zwiększeniem liczby zamówień? 

REKLAMA W LOKALNEJ TV
Lokalna telewizja to szansa dla Twojego lokalu aby zaist-
nieć. Przemyśl jakie informacje chcesz przekazać bo w ciągu 
kilkudziesięciu sekund można pokazać wbrew pozorom 
bardzo wiele, ale zbyt dużo szczegółów może być trudne do 
zapamiętania. 

To najlepszy sposób by trafić do 

odbiorców z Twojej okolicy i moż-

liwość pokazania Twojego lokalu 

i serwowanych dań a przecież 

wiadomo, że jemy oczami. Pamię-

taj, że im więcej wykorzystujesz 

kanałów dotarcia do klientów tym 

większe szanse, że trafisz do więk-

szej grupy osób.

Tutaj najlepiej zwrócić się do profesjonalnej agencji, która pomoże Ci nakręcić film i zmontować 

go aby zmieścić się w czasie antenowym. Masz tu dużo możliwości na pokazanie swojego lokalu 

i serwowanego w nim jedzenia a także przyjaznej atmosfery. Koszt takiej reklamy może być 

jednak dość wysoki jednak lokalna czy kablowa Tv nie ma tak wysokich stawek jak ogólnopol-

ska, dlatego zanim stworzysz reklamę przygotuj całą strategię marketingową w ramach, której 

będziesz wyświetlać reklamę. 

Kanały reKlamOWe - 16/03Kanały reKlamOWe - REKLAMA W LOKALNYM RADIO, REKLAMA W LOKALNEJ TV

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 14 DNI

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 14 DNI

16/03 17/03
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BUDUJ BAZĘ ZGÓD NA 
KOMUNIKACJĘ
Baza klientów to informacje zgromadzone na temat klientów 
takie jak: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, 
czasem również adres. Taka baza przyda Ci się do wielu 
innych akcji marketingowych w przyszłości. 

Budowanie bazy to działanie 

długotrwałe i rozciągnięte w cza-

sie dlatego musisz się uzbroić 

w cierpliwość. Pamiętaj by sko-

rzystać z każdej okazji by zdobyć 

od klientów dane kontaktowe 

i zgodę na otrzymywanie od Cie-

bie informacji drogą mailową. Na 

stronie umieść formularz zapisu 

na newsletter informujący o promocjach i nowych zniżkach. Możesz dodatkowo dołączyć go 

do zamówień online a także zachęcać do zapisu poprzez odpowiednie wyskakujące okienko na 

Twojej stronie. Formularz do zapisu możesz również umieścić w lokalu i zachęcić klientów do 

zapisu na listę. Możesz tworzyć taką listę ręcznie lub używać do tego narzędzi jak np. FreshMail. 

Przy większej ilości maili w Twojej bazie ręczne wpisywanie maili może być uciążliwe lub wręcz 

niemożliwe. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

18/04

Baza KlientóW - 18/04Baza KlientóW - UDUJ BAZĘ ZGÓD NA KOMUNIKACJĘ
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Wszyscy klienci, którzy składają zamówienie poprzez system 
UpMenu trafiają do Twojej bazy klientów, którą masz 

możliwość zarządzać. 

Dodatkowo przy zamówieniu pojawia się okienko, które klient może zaznaczyć i zgodzić się na 

otrzymywanie informacji o promocjach. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Baza KlientóW - 18/04Baza KlientóW - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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WYSYŁAJ SMS’Y DO SWOICH 
KLIENTÓW
Do stworzenia kampanii 
sms’owej przede wszystkim 
potrzebujesz legalnie 
pozyskanej bazy danych 
z ich numerami telefonów. 
Kampanie sms’owe 
pozwalają na dotarcie 
bezpośrednio do Twoich 
odbiorców i to w ściśle 
określonym czasie. 

Sms’y na komórce są przecież często 

szybciej sprawdzane niż powiadomie-

nia mailowe. Do stworzenia takiej pro-

mocji za pomocą sms’ów potrzebujesz 

narzędzia, które Ci pomoże Ci przesłać 

sms’y do różnych sieci. Takim przykładem 

może być Infobip, ale jest dużo różnych 

firm i aplikacji, które realizują kampanie 

sms’owe. Pamiętaj by treść sms’a nie za-

wierała polskich znaków - polskie znaki 

sprawiają, że wiadomość może przesłać 

się np. w 2 sms’ach i wtedy koszt zwięk-

szy się dwukrotnie. 

Najlepiej gdyby kampania sms’owa była 

częścią większej strategii. Jednorazowa 

wysyłka może przynieść skutek danego 

dnia, ale nie wpłynie to na długofalowy 

efekt. Pomyśl w jaki sposób chcesz zmie-

rzyć jej sukces - może w sms’ie podaj 

tajny kod, który trzeba podać przy zamó-

wieniu. 

SMS W PORZE OBIADOWEJ

“Jesteś głodny? Pamiętaj, że 

w naszej pizzerii serwujemy dzisiaj 

największą pizzę w mieście”

SMS Z INFORMACJĄ O NOWOŚCIACH 
W TWOJEJ RESTAURACJI

“Od dzisiaj w naszej restauracji 

festiwal owoców morza - poznaj 

nowe pozycje w naszej karcie”

SMS Z KODEM

“Tylko dzisiaj na hasło ZIELONA 

RYBA wszystkie zestawy sushi 

20% taniej” 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 7 DNI

PRZYKŁADY
Więcej pomysłów wykorzystania 
smsów w marketingu restauracji 

znajdziesz w tej prezentacji
http://www.upmenu.com/wiedza/

marketing-restauracji/10-pomys-

low-na-marketing-sms-w-restauracji

19/04
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Baza KlientóW - 19/04

GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Bazę klientów, a także wygenerowane kupony masz 
w jednym panelu administracyjnym, dzięki temu 

skonstruowanie kampanii opartej na tajnym haśle jest bardzo 
proste. 

Wystarczy wejść w Marketing i stworzyć kupon z hasłem. A następnie wejść w Kampanie sms 

i utworzyć nowego smsa a następnie zaplanować godzinę wysyłki. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

Baza KlientóW - 19/04Baza KlientóW - 19/04Baza KlientóW - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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KAMPANIE 
EMAIL
Baza maili Twoich klientów 
umożliwia prowadzenie 
kampanii poprzez maile. 
Wysyłając swoim klientom 
informację o nadchodzą-
cych wydarzeniach 

jak np. nowe pozycje w menu, festiwal, w którym uczestniczysz, konkurs dla klientów, kod 

umożliwiający zniżkę i wiele wiele innych. To jeden z wielu kanałów kontaktu z Twoim klientem 

i możesz go wykorzystać wysyłając wiadomość, która będzie miała ciekawy tytuł i ładną grafikę. 

Zachęcisz w ten sposób swoich klientów do kolejnych odwiedzin lokalu. Aby stworzyć kampanię 

mailową potrzebujesz odpowiedniego narzędzia. Ręczne wysyłanie maila ze skrzynki nie spraw-

dzi się, gdy w bazie masz nawet 20 klientów a przy większej liczbie mogłoby to trwać bardzo 

długo. Jednym z takich narzędzi są FreshMail lub Mailchimp, ale to nie jedyne na tym rynku. 

Poszukaj narzędzia, które będzie najłatwiejsze dla Ciebie w obsłudze. 

PRZYKŁAD
Informacja o evencie odbywającym się w lokalu:

Odwiedź nasz lokal w przyszłym tygodniu aby odkryć niespodzianki, które szykują 

nasi szefowie kuchni na specjalny Tydzień Makaronu. Pasta wraca do łask i wcale 

nie musi być nudna! Warsztaty robienia domowego makaronu, nowe dania w menu 

i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 - 7 DNI

20/04
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Baza KlientóW - 20/04

GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Wchodząc w panel i wybierając zakładkę Marketing masz 
bezpośrednio dostęp do narzędzia, które umożliwi Ci 

wysyłkę maili do bazy klientów, którą możesz zarządzać 
z tego samego panelu.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS DO 1 GODZINY

Baza KlientóW - 20/04Baza KlientóW - 20/04Baza KlientóW - 20/04Baza KlientóW - GDY KORZYSTASZ Z SYSTEMU UPMENU
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ZORGANIZUJ EVENT
Event to wydarzenie w Twoim lokalu, które ma na celu 
zaktywizowanie klientów, zachęcenie ich do odwiedzenia lo-
kalu i opowiadania o nim. Zorganizowanie takiego wydarze-
nia w Twoim lokalu to najprostszy sposób na wzbudzenie 
zainteresowania potencjalnych klientów i przyciągnięcie na 
nowo tych, którzy Cię dawno nie odwiedzili. 

Odpowiednia promocja w me-

diach społecznościowych, mailo-

wa oraz smsowa i informacja w lo-

kalu na pewno wpłynie na sukces 

Twojego eventu oraz frekwencję.

Wymyśl wydarzenie, które pasuje 

do Twojego lokalu i odpowiada 

gościom, których chcesz przycią-

gnąć. Zrób burzę mózgów w Twoim zespole - co dwie głowy to nie jedna. Wymyśl nazwę wy-

darzenia, następnie ogłoś je w mediach społecznościowych i na swojej stronie, a także informuj 

klientów w lokalu. 

WEŹ UDZIAŁ W LOKALNYM 
EVENCIE
Dobrze poznaj kalendarz imprez organizowanych w mieście. 
Jest to świetna okazja do zaistnienia wśród nowych klientów, 
którzy do tej pory nie trafili do Twojej restauracji. 

Dobrym partnerem mogą być tu-

taj różnego rodzaju festiwale - zo-

stanie oficjalną knajpą popularne-

go wydarzenia może przynieść Ci 

nie tylko nowych lokalnych klien-

tów, ale i tych, którzy przyjechali 

spoza miasta specjalnie by uczest-

niczyć w festiwalu. 

Zrób listę festiwali, które są organizowane w Twoim mieście. Następnie wybierz te, które naj-

bardziej odpowiadają specyfice Twojego lokalu. Jeśli częściej odwiedzają Cię rodziny z dziećmi - 

wybierz wydarzenia sprzyjające familijnej rozrywce, a jeśli głównie studenci - poszukaj festiwalu 

filmowego lub muzycznego. Następnie skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie 

partnerów w każdym z festiwali i dowiedz się jakie są warunki współpracy. 

eVenty - 21/05eVenty - ZORGANIZUJ EVENT, WEŹ UDZIAŁ W LOKALNYM EVENCIE

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 14 DNI

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

21/05 22/05
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WYDARZENIE CYKLICZNE
Cykliczne powtarzanie jakiegoś wydarzenia to kolejny spo-
sób na organizację imprezy. Dni, które są mniej popularne 
wśród klientów nadają się do tego idealnie. 

Zamiast przechadzać się między 

pustymi stolikami, zorganizuj tego 

dnia stałe wydarzenie. Może to 

być np. wieczór karaoke w każ-

dy poniedziałek albo turniej gry 

w rzutki w każdy czwartek. Spra-

wi to nie tylko, że przyciągniesz 

klientów i przełamiesz stagnację 

danego dnia, ale również zyskasz 

kolejnych klientów, których przyciągnie właśnie cykliczne wydarzenie. Zacznij od przeanalizo-

wania, który dzień jest najspokojniejszy - przeanalizuj sprzedaż i opinie obsługi. Następnie za-

stanów się jaki rodzaj wydarzenia pasuje do Twojej restauracji. Sama organizacja potrzebnych 

sprzętów i promocja wydarzenia będzie trwała najdłużej. 

ZORGANIZUJ DEGUSTACJĘ
Degustacja służy spróbowaniu nowych smaków bo „najbar-
dziej lubimy to co znamy”. Małe porcje dań lub alkoholi dają 
szansę klientowi, żeby skosztować dania, którego bałby się 
zamówić całą porcję lub wina, które może mu nie smakować.

Dodatkowo degustacja wina czy 

piwa zorganizowana przez lokal-

ny browar czy winiarnię może być 

wydarzeniem, które klienci zapa-

miętają na długo. Stosując bileto-

wane wejście i rezerwację stoli-

ków na takie wydarzenie będziesz 

wiedział ile osób zamierza w nim 

uczestniczyć a także możesz przy-

gotować otwarty bufet. Możesz wypróbować nowe potrawy i smaki, których wcześniej nie ser-

wowałeś i sprawdzić ich odbiór przez Twoich klientów. Zacznij od wymyślenia jakiego rodzaju 

chcesz urządzić degustację: własnych dań czy potrzebujesz partnera np. producenta piwa. Jeśli 

decydujesz się na partnera organizacja zajmie dłużej. Następnie przemyśl promocję wydarzenia 

- w jaki sposób chcesz poinformować swoich klientów o degustacji. Poinstruuj obsługę lokalu 

o swoich planach i pomyśle a także terminie aby mogli zachęcać do udziału większą ilość klien-

tów.

eVenty - 23/05eVenty - WYDARZENIE CYKLICZNE, ZORGANIZUJ DEGUSTACJĘ

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 - 14 DNI

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 - 14 DNI
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ZORGANIZUJ OTWARTY 
MIKROFON
Otwarty mikrofon to możliwość powiedzenia, zaśpiewania 
lub zagrania na scenie dowolnego utworu czy monologu. 
Może być dobrą zabawą, a także szansą dla początkujących 
artystów na sprawdzenie swoich sił.

Na początek zastanów się komu 

chciałbyś oddać swój mikrofon: 

muzykom, komikom czy może śpie-

wakom. Następnie wybierz najbar-

dziej odpowiedni dzień - przeana-

lizuj, kiedy ruch i zainteresowanie 

w restauracji jest małe. Na samym 

końcu pomyśl o promocji tego wy-

darzenia w pierwszej kolejności na 

kanałach za które nie ponosisz dodatkowych kosztów jak własna strona czy profil na Facebooku. 

Może ten temat zainteresuje np. lokalną gazetę, a może warto pomyśleć też o reklamach.

Organizacja takiego wydarzenia, przy odpowiedniej promocji może wzbudzić spore zaintereso-

wanie. Taki wieczór dobrze jest zorganizować w te dni, kiedy ruch w restauracji jest mały. Nie 

musisz mieć sceny - wystarczy mały kawałek podłogi, mikrofon i głośniki. Daj ogłoszenie w szkole 

muzycznej, a także poszukaj grup i for w mediach społecznościowych np. dotyczących stand up’u, 

kabaretów czy śpiewania. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 - 30 DNI

25/05
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ZOSTAŃ PARTNEREM 
POBLISKIEGO KONCERTU
Jeśli w Twojej najbliższej okolicy znajduje się klub muzyczny 
lub po prostu odbywa się jakiś koncert warto wiedzieć o tym 
wcześniej i zaproponować takiemu miejscu współpracę. 

Rozdanie w tym miejscu ulotek 

ze specjalną koncertową zniżką 

dołączoną do biletu przyciągnie 

po koncercie nowych klientów do 

Twojej restauracji. W pierwszej 

kolejności zwiedź okolicę otacza-

jącą Twoją restaurację - niektóre 

kultowe miejsca są poukrywane 

a ożywają w weekendy. Jeśli znaj-

dziesz miejsce, z którym chciałbyś nawiązać współpracę dotrzyj do osoby decyzyjnej i opowiedz 

o swoim pomyśle. Poinformuj o takiej współpracy obsługę. A następnie zajmij się promocją we 

własnych kanałach jak media społecznościowe czy strona internetowa. 

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI 
FIRMAMI
Jeśli wiesz, że w okolicy działa kilka firm, które zatrudniają 
pracowników lub znajduje się biurowiec - zaproponuj im 
dobrą cenę na zamawianie obiadów w Twojej restauracji. 
W czasie pracy każdemu przysługuje półgodzinna przerwa - 
spraw, żeby wykorzystali ją na obiad u Ciebie. 

To rozwiązanie korzystne również 

dla pracodawcy - zadowoleni, na-

jedzeni pracownicy są wydajniejsi. 

Pierwsze co powinieneś zrobić to 

obejść okolicę restauracji i spraw-

dzić ile zatrudniają osób i jakie są 

ich potrzeby jeśli chodzi o obia-

dy. Jeśli któraś firma będzie od-

powiednim partnerem dla Ciebie 

- dotrzyj do osoby decyzyjnej w firmie lub administratora budynku, w której się znajduje. Jeśli 

takiej firmy nie znalazłeś, nie załamuj rąk. Umieść informację na swojej stronie i w mediach spo-

łecznościowych , że masz zniżkę dla firm i zamówień do firmy i w ten sposób szukaj partnerów 

lokalnych. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 - 30 DNI TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 - 30 DNI

partnerstWO - 26/06partnerstWO - ZOSTAŃ PARTNEREM POBLISKIEGO KONCERTU, WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI FIRMAMI 

26/06 27/06



strOna internetOWa - 26/06

40

07
STRONA 

INTERNETOWA



strOna internetOWa - 28/07

41

ZBUDUJ PROFESJONALNĄ 
STRONĘ WWW
Dobra strona to podstawa wizerunku w Internecie - na ten 
temat można napisać całą książkę, ale tutaj piszemy tylko 
o podstawach. Profesjonalnie zbudowana strona szybko się 
zwróci w postaci większej liczby klientów i zamówień! 

Ważne są nie tylko treści i zdjęcia, 

ale i jej funkcjonalność dla użyt-

kowników - czyli Twoich poten-

cjalnych klientów. Prowadzenie 

zakładki z aktualnościami czy ga-

lerii zdjęć zachęca do odwiedzenia 

restauracji. Na początek pamiętaj 

aby rozważyć do czego potrzebu-

jesz strony: czy traktujesz ją tylko 

jako wizytówkę czy Twoja stara strona wymaga odświeżenia a może potrzebujesz wprowadzić 

zamówienia online? Pamiętaj też, że strona tworzona z szablonu będzie tańsza, ale też będzie 

miała pewne ograniczenia. 

ZADBAJ ABY STRONA WWW 
BYŁA DOSTOSOWANA DO 
URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Coraz więcej osób korzysta z internetu z urządzeń 
mobilnych czyli smarfonów i tabletów. Strony, które 
nie są do nich dostosowane wyglądają źle i zniechęcają 
użytkowników do korzystania. 

Jeśli Twoja strona wygląda dobrze 

na komórce, automatycznie do-

cierasz do szerszej grupy odbior-

ców. Według statystyk UpMenu 

ze ston restauracji za pomocą 

komórki korzysta ok 23% użyt-

kowników i ta tendencja rośnie. 

Jeśli posiadasz już stronę, spróbuj 

odwiedzić ją ze swojej komórki lub 

tabletu i sprawdź czy wszystko się otwiera i jest widoczne nawet na małym ekranie. Jeśli nie, 

warto poprosić profesjonalistę o pomoc i zaprojektowanie strony, która będzie responsywna. 

Jeśli nie posiadasz jeszcze strony restauracji lub jesteś na etapie projektowania przemyśl ten 

bardzo ważny element i uwzględnij tą funkcję. Będziesz potrzebować do tego pomocy informa-

tyka lub agencji interaktywnej, która zajmuje się tym profesjonalnie. 

strOna internetOWa - 28/07strOna internetOWa - ZBUDUJ PROFESJONALNĄ STRONĘ WWW, ZADBAJ ABY STRONA WWW BYŁA DOSTOSOWANA DO URZĄDZEŃ MOBILNYCH
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KOSZT
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POZYCJONUJ SWOJĄ STRONĘ
Czy wiesz, że ruch z wyszukiwarki może stanowić nawet 
50% wszystkich odwiedzin na Twoją stronę? Twoi klien-
ci wpisując hasła takie jak: restauracja Kraków, pizzeria 
Wrocław czy sushi Warszawa, poszukują właśnie Twojego 
lokalu. 

Daj się znaleźć. Najlepiej wynajmij 

profesjonalną firmę, która zadba 

o Twoją pozycję w wyszukiwarce 

google. Aby sprawdzić czy Twoja 

strona jest dobrze wypozycjono-

wana zastanów się co klient wpi-

sywałby w wyszukiwarkę chcąc 

znaleźć Twoją restaurację. Najle-

piej użyj do tego trybu “incognito” 

w wyszukiwarce lub skorzystaj z komputera osoby, która nie pracuje w Twojej restauracji - ina-

czej komputer będzie pamiętał Twoje poprzednie wyniki. 

Sprawdź czy Twoja restauracja pojawia się na 1. stronie lub chociaż na 2. Zobacz również jakie 

konkurencyjne restauracje reklamują się pod tym hasłem. Pozycjonowanie strony przynosi naj-

lepsze efekty gdy jest wykonywanie regularnie i do tego potrzebujesz pomocy specjalisty. 

REGULARNIE PROWADŹ BLO-
GA NA STRONIE RESTAURACJI
Prowadzenie bloga sprawia, że Twoja strona znajduje się 
wyżej w wynikach wyszukiwania google, pomaga również na 
budowanie świadomości Twojej marki. 

Nie musisz wstawiać długich ar-

tykułów, ale wystarczy abyś za-

mieszczał tam aktualności z życia 

restauracji i odpowiednio opisy-

wał słowa kluczowe – które rów-

nież ułatwią wyszukanie Cię w In-

ternecie. Opisywanie wydarzeń 

w Twojej restauracji lub nowych 

potraw a także wydarzeń z życia 

załogi sprawia, że Twój lokal wydaje się klientowi bardziej przyjazny i bliższy. Dodawaj zdjęcia 

do artykułów aby zwiększyć zainteresowanie treścią - sam tekst może nie być tak atrakcyjny. 

Jeśli prowadzisz również profile w mediach społecznościowych, udostępnij odnośniki do tych 

artykułów. Nie traktuj bloga jako działanie, które bezpośrednio przełoży się na sprzedaż a dłu-

gofalową taktykę budowania dobrego wizerunku i relacji z klientami. 

strOna internetOWa - 30/07strOna internetOWa - POZYCJONUJ SWOJĄ STRONĘ, REGULARNIE PROWADŹ BLOGA NA STRONIE RESTAURACJI
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DODAJ SWOJĄ RESTAURACJĘ 
DO PORTALI BRANŻOWYCH
Istnieje wiele stron, które 
służą klientom do oceniania 
restauracji i zamieszczania 
opinii na ich temat, które 
mają służyć innych chętnym 
do odwiedzin. Śledzenie 
opinii o swojej restauracji to 
bardzo istotna sprawa. 

W Polsce takie opinie można dodać np. na Zo-

mato czy Tripadvisor. Warto założyć taki profil 

restauracji na tych portalach samemu by mieć 

możliwość komentowania na bieżąco i odpo-

wiadania szczególnie na negatywne opinie. 

Tripadvisor jest dodatkowo międzynarodowym 

portalem dla turystów z całego świata. Dobra 

opinia na tym portalu może przysporzyć Ci 

więcej wizyt turystów.

Traktuj obserwowanie opinii i odpowiadanie na 

nie jako stałe i długofalowe działanie. Nie przy-

niesie to efektu jednorazowo, ale konsekwetnie 

zbuduje Twój wizerunek w sieci. Po założeniu 

profilu i autoryzacji dodaj podstawowe infor-

macje - jak np. godziny otwarcia a także zdję-

cia dań i wnętrza. Nie musisz ograniczać się do 

jednego portalu, ale pamiętaj by regularnie mo-

nitorować opinie, które się na nich pojawiają. 

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z gastrono-

mią - załóż te profile od razu i dodaj atrakcyjne 

zdjęcia a także podstawowe dane. Każdego no-

wego klienta zachęcaj do oceny na portalu - to 

zbuduje zaufanie kolejnych klientów. 

PRZYKŁADY
Trip Advisor
Na samym dole strony jest małym drucz-

kiem sekcja “Właściciele”. Przyciśnij ją i sko-

rzystaj z wyszukiwarki aby sprawdzić czy 

Twój biznes ma już swój profil (i opinie). Jeśli 

jest pojawi Ci się profil i przycisk “zarządzaj 

firmą”, które pozwoli na przejęcie kontroli 

nad kontem. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Zomato (dawniej Gastronauci)
Wyszukaj swojej restauracji w wyszukiwar-

ce. Jeśli jej nie znalazłeś na samym dole 

strony jest sekcja “Restauratorzy”, a w niej 

“dodaj restaurację”. Jeśli opinie o restaura-

cji już są wybierz “claim your listing” podaj 

nazwę i poddaj się weryfikacji a wtedy uzy-

skasz dostęp do profilu. 

32/08
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CZYTAJ OPINIE KLIENTÓW 
I REAGUJ NA NIE
Twoi klienci to nie tylko Twoje źródło dochodów, ale też 
chodzące banki informacji co robisz dobrze a co można 
poprawić. Czytając opinie, które klienci zamieszczają przy 
składaniu zamówienia, na zewnętrznych portalach, na 
Twojej stronie internetowej, na Facebooku, dowiadujesz 
się o tym jak Twoja restauracja wygląda w oczach klientów 
i jakie pozostawia wrażenie. 

Wykorzystaj tą wiedzę aby dokonać zmian. 

Reagowanie na opinie (szczególnie nega-

tywne) sprawia, że Twój lokal staje się bar-

dziej przyjazny i przystępny. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Klienci chętniej zwrócą Ci uwagę co im się 

podoba (lub nie) następnym razem, ale rów-

nież chętniej odwiedzą Cię kolejny raz i po-

lecą znajomym.

Zacznij od wyszukania opinii na temat swo-

jej restauracji w internecie. Zanim je prze-

czytasz pamiętaj, żeby nie odpowiadać od 

razu na negatywne. Włącz kojącą muzykę 

i weź głęboki oddech a następnie zaparz 

uspokajającą herbatkę. Kiedy pierwsze emo-

cje opadną zastanów się czy opinia może 

być prawdziwa i czy jest jeszcze aktualna. 

Klienci będą szukać tych opinii i wyrobią so-

bie zdanie na Twój temat na ich podstawie, 

więc prowadzenie takiego profilu samemu 

sprawia, że masz możliwość odpowiedzi 

i reakcji. 

Jeśli masz zakładkę z opiniami na swojej 

stronie - wykorzystaj informacje, które tam 

się pojawiają do zmiany w lokalu i odpowia-

daj na każdą opinię starając się rozwiązać 

problem i rozwiać negatywne wrażenia. 

Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie z obsłu-

gą negatywnych opinii poczytaj bloga Mo-

niki Czaplickiej - znajdziesz tam mnóstwo 

wskazówek na ten temat. Sprawdź również 

szkolenia dotyczące obsługi klienta w sie-

ci prowadzone przez różne firmy (niektóre 

z nich są nawet bezpłatne). Jeśli to Ci nie 

wystarcza poszukaj agencji, która zajmie się 

tym za Ciebie.
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

System Upmenu ma wbudowaną możliwość dodawania 
opinii przez klientów, którzy zamówili u Ciebie jedzenie 

online. 

Opinie pojawiają się w wewnętrznym panelu restauratora, który ma możliwość odpowiedzi na 

nie. Odpowiedź restauratora trafia do klienta bezpośrednio na jego skrzynkę mailową. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIUM 1 MIESIĄC
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ZATRUDNIJ 
TAJEMNICZEGO KLIENTA
Wiele branż i firm korzysta 
z monitoringu pracy swoich 
pracowników w formie tzw 
Tajemniczego Klienta. Są 
firmy, które oferują takie 
usługi, ale możesz zatrudnić 
takiego pracownika 
samodzielnie. 

Wyznacz kryteria na ocenie, których Ci za-

leży i pytania, które chcesz aby zadał pra-

cownikom Tajemniczy Klient. Przygotuj pra-

cowników do tego badania i zacznij od cyklu 

szkoleń z obsługi klienta. 

Zastanów się w jaki sposób zmierzysz osią-

gnięcia swoich pracowników, sprecyzuj 

swoje oczekiwania względem ich pracy 

i spisz to w ankiecie. 

Poniżej przykładowe pytania do ankiety, 

które możesz wykorzystać:

• Czy obsługa jest uśmiechnięta i życzli-

wie nastawiona do klientów?

• Czy dania są smaczne, ładnie podane 

i we właściwej temperaturze?

• Jak długo trwa obsługa jednego klienta?

Poinformuj pracowników, że będziesz re-

gularnie (np raz na pół roku) przeprowadzał 

takie badanie satysfakcji i wyciągnij wnioski 

z ankiety i konsekwencje. Pracowników, 

którzy wypadli dobrze - należy pochwalić 

a tych, którzy nie wypadli najlepiej zapro-

sić na rozmowę i omówić z nimi tą sytuację 

i zastanowić się jak jej uniknąć w przyszło-

ści. Jakiego rodzaju szkolenie bedzie im po-

trzebne - może nie potrafią robić tego czego 

od nich wymagasz bo nie zostali przeszko-

leni. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7-30 DNI
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ROZMAWIAJ Z KLIENTAMI 
W LOKALU
Rozmowa z klientami w lokalu to oczywiście obowiązek 
obsługi lokalu. Jednak klienci, których manager restauracji 
czy właściciel restauracji zapyta o ich opinię podczas posiłku 
czują się wyróżnieni i docenieni. 

Ich zdanie ma dla Ciebie ogromne 

znaczenie, więc chcą do takiego 

miejsca wracać i je polecać. Każ-

da rozmowa z klientem jest formą 

marketingu. 

Kiedy następnym razem będziesz 

w swoim lokalu w porze obiadu 

wyjdź na salę lub poproś o to ma-

nagera/ kierownika restauracji. Popatrz na miny klientów - czy są zadowoleni, zrelaksowani 

czy otrzymali już danie a może czekają zniecierpliwieni. Szczególnie do tych zniecierpliwionych 

czy zdenerwowanych warto podejść i zapytać czy wszystko w porządku. Zapytaj czy otrzymali 

jedzenie zgodne z zamówieniem, czy im smakowało czy było tym czego się spodziewali. Nie 

szukaj pochwał tylko prawdziwych opinii. Daj klientowi możliwość wypowiedzenia się wtedy 

poznasz prawdę. 

ZORGANIZUJ DEGUSTACJĘ NA 
MIEŚCIE
Nie musisz czekać na Kuchenne Rewolucje by przyjechały 
do Twojej restauracji. Sam wyjdź na miasto z próbkami 
swoich potraw i poznaj opinię swoich klientów z pierwszej 
ręki. Najpierw pomyśl, którym daniem chcesz się najbardziej 
pochwalić. 

Następnie wyznacz termin degu-

stacji i poinformuj o dacie obsłu-

gę. Wyznacz osoby, które będą 

odpowiedzialne za realizację, po-

informuj je jakie mają być wielko-

ści pojedynczej porcji. Jeśli masz 

wystarczająco dużo odwagi wyjdź 

na miasto razem z obsługą. Zacze-

piaj napotkanych ludzi i pytaj ich 

o zdanie na temat Twojej restauracji. Możesz ich przy okazji zaprosić do restauracji i wręczyć 

im ulotkę, poinformować o nowym daniu czy innej zmianie, którą przeprowadziłeś. Ten sposób 

sprawdzi się najlepiej dla restauracji, które chcą odświeżyć wizerunek lub dopiero się otwierają 

i chcą zachęcić do siebie klientów. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-7 DNI
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PROWADŹ FACEBOOKA
Obecność w social media dla branży gastronomicznej wydaje 
się być oczywista. To nie tylko miejsce do wymiany infor-
macji pomiędzy znajomymi, miejsce reklamy, ale i również 
sprzedaży bezpośrednio z Facebooka. 

Możesz wstawiać zdjęcia, organi-

zować konkursy a przede wszyst-

kim na bieżąco być w kontakcie ze 

swoimi fanami i klientami, poznać 

ich opinie i zareagować na nie.

Załóż swój profil na Facebooku dla 

firmy - aby to zrobić musisz posia-

dać konto prywatne. Pamiętaj, że 

jeśli jesteś jedynym administratorem Twoje konto musi być zgodne z regulaminem: zawierać 

prawdziwe dane. Jeśli posiadasz już konto możesz podłączyć je do profilu oficjalnego. Jeśli nie 

chcesz go obsługiwać sam - możesz nadać innym uprawnienia, ale pamiętaj, żeby innym nada-

wać uprawnienia takie jak “twórca treści” bo wtedy nie będą mieć możliwości skasowania konta. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Masz możliwość połączenia profilu na Facebooku 
z systemem sprzedaży i wprowadzenie opcji “kup teraz”. 

PRZYKŁAD
Sushi Kushi prowadzi nie tylko profil na Facebooku, ale również wykorzystuje go jako kolejny 

kanał sprzedaży:

źródło: https://www.facebook.com/sushikushi/?fref=ts
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PROWADŹ INSTAGRAMA
Instagram umożliwia wstawianie zdjęć również na Face-
booka. Ta prosta aplikacja na komórkę pozwala na zrobie-
nie zdjęcia dania np. świeżo upieczonej lasagne, nałożenie 
prostych filtrów by zdjęcie wyglądało jak najkorzystniej 
i zaprezentowanie go obserwującym.  

Daje to możliwość pokazania 

Twojej restauracji od kuchni. In-

stagramem możesz sterować rów-

nież z komputera, ale założyć go 

możesz tylko poprzez aplikację na 

komórce, która pozwala połączyć 

się z internetem. 

Na Instagramie królują nie tylko 

selfie - czyli zdjęcia zrobione samemu własnej twarzy - ale i zdjęcia jedzenia właśnie. Nie za-

pomnij dodać odpowiednich hasztagów np.: #pizza, #sushi. Opiszą one odpowiednio Twoje 

zdjęcia i ułatwią ich wyszukanie. Instagram wprowadził już możliwość reklam. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Tu znajdziesz poradnik jak używać 
Instagrama

http://socjomania.pl/szybki-porad-

nik-uzywania-instagrama-dobre-i-

-zle-praktyki
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KRĘĆ WIDEO
Wstawianie filmików z wykonaniem poszczególnych dań lub 
relacji z imprez sprawia, że klienci mogą obejrzeć Twój lo-
kal, załogę i dania jeszcze przed wizytą w nim. Pokazywanie 
filmów “od kuchni” pozwala też zwiększyć zaufanie do Two-
jej restauracji, która nie boi się pokazać jak pracuje. 

Zacznij od zastanowienia się co 

chcesz i możesz pokazać klien-

tom. Przemyśl czy ma to być tylko 

kilkusekundowy filmik i jaka ma 

być jego jakość - bo jeśli video nie 

musi być wysokiej jakości możesz 

pomyśleć czy film nagrany komór-

ką nie będzie dobrym rozwiąza-

niem. Jeśli potrzebujesz dobrej 

jakości video i chcesz go również zmontować warto poprosić o pomoc specjalistę lub agencję 

interaktywną. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-14 DNI

PRZYKŁADY
Restauracja Teremok pokazała jak lepić pierogi

53

Screen
https://www.facebook.com/Piero-

garniaTeremok/videos/vb.4858241

44774307/501269799957133/?ty-

pe=2&theater
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PROWADŹ SNAPCHATA
To nowy kanał popularny szczególnie wśród młodzieży, 
który pozwala na przesyłanie krótkich filmów i zdjęć. Aplik-
acji można używać tylko na komórce. Najczęściej zamieszc-
zona treść jest podana w zabawny sposób, na luzie.

Snapchat pozwala na udostępnia-

nie zdjęć i filmów do 10 sekund, 

ale po 24 h one znikają i już nie 

można ich zobaczyć. 

Zacznij od założenia aplikacji na 

komórce. Następnie poinformuj 

klientów o nowym medium za 

pomocą tych, których używasz 

dotychczas. Wstawiaj Snapchaty a w nich np. tajne kody ze zniżkami, albo sekrety kuchni aby 

dać się poznać klientom. Snapchat może być częścią Twojej strategii promocyjnej i sposobem 

na nawiązanie z klientem trochę bardziej zażyłej więzi. 

PRZYKŁAD
Swojego Snapchata prowadzi np. Jamie Oliver pokazując nie tylko przepisy, ale i po prostu 

krótkie sytuacje z życia codziennego gwiazdy. Snapchata prowadzi sieć restauracji KFC Polska. 

Przeprowadziła akcję z okazji otwarcia 200 restauracji. Na Snapchacie można się było dowie-

dzieć o akcji rozdawania bezpłatnych kubełków i specjalnego hasła trzeba było podać aby je 

otrzymać. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Taco Bell prowadzi swojego 
Snapchata. Tutaj znajdziesz 

całe opracowanie na ten 
temat

https://www.linkedin.com/

pulse/taco-bell-brand-wor-

ks-wonders-snapchat-kinga-

-odziemek
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PROWADŹ PINTEREST
To aplikacja, którą można zainstalować zarówno na komórce 
jak i przeglądać ją na komputerze. Pozwala na tworzenie 
tablic z pomysłami a także na przypinanie zdjęć do różnych 
tablic - w ten sposób treści szybko się rozprzestrzeniają. 

Tworząc piękne zdjęcia dań 

w swojej restauracji dajesz możli-

wość przesyłania ich dalej i przy-

pinania ich do innych tablic.Serwis 

jest prosty w użytkowaniu i jest 

zintegrowany z innymi serwisami. 

Możesz stworzyć swoje wirtualne 

menu w prosty sposób i umożli-

wić mu drugi obieg. Pinterest jest 

dobrym narzędziem jeśli planujesz dodawać dużą ilość profesjonalnych zdjęć, które mogą być 

inspiracją dla innych i zachęcać do odwiedzin Twojej restauracji i strony. To raczej serwis służący 

do zapisywania i dzielenia się pomysłami, więc nie ma konieczności abyś dodawał nowe posty 

codziennie. Pinterest jest dobrym narzędziem jako dodatek do prowadzonej kampanii w social 

media, ale jeśli prowadzisz komunikację tylko w tym kanale to może być niewystarczające. Re-

klamy nie są na razie możliwe. Załóż konto na Pintereście i jeśli posiadasz również profil firmy 

w innych kanałach social media możesz udostępnić informację na ten temat. Utwórz tablice ze 

zdjęciami dań ze swojej restauracji i dodaj opisy. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Screen
https://www.pinterest.com/

HotelElbrus/m%C4%99skie-

jad%C5%82o/

PRZYKŁADY
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10
KONKURSY 
I NAGRODY
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ORGANIZUJ KONKURSY
Niezależnie od tego czy jest to prosty konkurs z drobnymi 
nagrodami czy taki, który wymaga większego zaangażowan-
ia, jedno jest pewne: to gotowy pomysł na sukces. 

Zachęcenie klientów do udziału 

w zabawie z nagrodami musi być 

dobrze zorganizowane a najlepiej 

opisane w regulaminie dostępnym 

do wglądu na stronie internetowej 

lub w lokalu. Zasady muszą być 

proste i warto ich przestrzegać bo 

klienci rozliczą Cię ze wszystkie-

go. Jeśli organizujesz konkurs na 

Facebook pamiętaj by był on zgodny z regulaminem portalu. Zacznij od pomysłu na temat kon-

kursu. Możesz w tym celu zorganizować burzę mózgów z pracownikami. Pomyśl co jest celem 

konkursu - rozpowszechnienie wiedzy o Twoim lokalu czy wypromowanie nowych dań? 

Następnie wybierz w jakiej formule organizujesz konkurs. Pamiętaj, że wszelkiego rodzaju loterie 

są obwarowane przepisami i wymagają rejestracji, ale jeśli wymagasz od klientów jakiejś ich ak-

tywności - np. odpowiedzi na pytanie konkursowe, wtedy nie masz takiego obowiązku. 

W dalszej części pomyśl o nagrodach jakimi chcesz obdarować uczestników — czy będą to np 

zaproszenia do Twojej restauracji czy firmowe gadżety. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7 DNI

Na koniec przemyśl promocję konkursu  

— w jaki sposób o nim poinformujesz? So-

cial media i Twoja strona są bardzo dobrym 

miejscami, ale nie musisz się do nich ogra-

niczać. Nie zapominaj o promocji wewnątrz 

lokalu i przeszkoleniu personelu by udzielali 

informacji. 

Po zakończeniu konkursu zadbaj by każdy 

zwycięzca otrzymał swoją nagrodę jak naj-

szybciej i zachęć do dzielenia się informa-

cją o tym na Facebooku. To dobre działanie 

może być jednorazową akcją ale jeśli odnie-

siesz sukces warto również pomyśleć o regu-

larnym wprowadzeniu konkursów w ramach 

Twojej strategii marketingowej.

Więcej na temat konkursów na 
Facebook znajdziesz tutaj: 

http://czaplicka.eu/zrobic-konkurs-

-facebooku/
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PRZYKŁAD

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

Dla stałych klientów do każdego 

zestawu obiadowego  

– napój gratis

STWÓRZ PROGRAM  
LOJALNOŚCIOWY
Stali bywalcy Twojej restauracji to Twoi najlepsi ambasa-
dorzy. Pamiętaj, że zadowolony klient mówi opowiada 
o restauracji swoim 3 znajomym (podczas gdy niezadowolo-
ny ok 10). Spraw by mieli o czym opowiadać. 

Stała zniżka dla stałych klientów 

a może darmowa herbata w lo-

kalu? Forma programu lojalno-

ściowego zależy od Ciebie, ale 

cel jest jeden: docenić klientów, 

którzy odwiedzają Cię regularnie 

i od dłuższego czasu, i tych któ-

rzy składają dużo zamówień. To 

działanie jest długofalowym dzia-

łaniem i nie przyniesie efektu od razu. Nawet jeśli dopiero rozpoczynasz działalność lokalu 

pomyśl w jaki sposób chcesz utrzymać stałych klientów przy sobie. 

Wprowadzenie kart to dobry pomysł, ale warto też przemyśleć sytuację, w której klient zapomni 

karty albo ją zgubi. Przeszkól personel jak obsługiwać stałych klientów bo to na nich zależy Ci 

najbardziej. 
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

Za pomocą systemu możesz wprowadzić Rabat, który będzie 
udzielany stałym klientom automatycznie. Kiedy klient, 

który już dokonywał zamówień, złoży zamówienie określoną 
przez Ciebie ilość razy np. 50 otrzyma zniżkę. 

Po przydzieleniu tej zniżki system zapamięta komu ją przydzielić. Klient nie musi wpisywać 

żadnych kodów ani nie potrzebuje karty do programu lojalnościowego. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 GODZINA
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STWÓRZ KARTY 
PODARUNKOWE
Karty podarunkowe to świetny pomysł na prezent, szcze-
gólnie gdy są ładnie zaprojektowane. Takie rozwiązanie jest 
korzystne szczególnie dla firm. 

Dla Ciebie to kolejny sposób za-

robku. Możliwość zakupu takiej 

karty podnosi również rangę re-

stauracji. To rozwiązanie sprawdza 

się dobrze gdy Twoja restauracja 

jest rozpoznawalna.

Zacznij od zastanowienia się nad 

kosztem minimalnym na posiłek 

dla dwóch osób - to powinien być koszt minimalny na karcie podarunkowej. Następnie przemyśl 

wygląd karty, która powinna zawierać takie informacje jak: 

• podstawowe informacje adresowe Twojej restauracji razem z logo, 

• miejsce na pieczątkę i podpis osoby upoważnionej do wystawiania kart, 

• miejsce do wpisania kwoty na karcie, 

• informację, że kwota nie podlega zwrotowi, 

• informację o dacie ważności karty

• miejsce do wpisania imienia i nazwiska na karcie

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 7-30 DNI

Poinformuj pracowników o wprowadzeniu 

nowej formy płatności i sposobu obsługi 

kart. Karta może się sprawdzić nie tylko przy 

pojedynczych klientach, ale również jako 

forma premii. Pomyśl w jaki sposób możesz 

zareklamować kartę podarunkową wśród 

firm, które szukają sposobu na nagrody dla 

pracowników. Potraktuj to działanie jako 

długofalowe i zadbaj o estetyczny wygląd 

kart, które mogą służyć przez dłuższy czas. 

PRZYKŁAD

Karta podarunkowa Restauracji 

Kogucik na 100, 200, 300 zł 

do wykorzystania do 31.03.2016
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GDY KORZYSTASZ 
Z SYSTEMU UPMENU

W systemie UpMenu istnieje możliwość stworzenia 
kodu takiego bonu (zakładka Kupony), który możesz 

wydrukować/ wpisać na kartach podarunkowych. Klienci, 
którzy otrzymali karty podarunkowe będą mieli też 

możliwość skorzystania z nich w zamówieniach online. 

Dodatkowo da Ci do możliwość sprawdzenia ile kuponów zostało wykorzystane - gdyż ta ilość 

wyświetli Ci się przy danym kuponie. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1 GODZINA
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DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNA
Prowadzenie biznesu odpowiedzialnego lokalnie budzi 
zaufanie do marki i życzliwe uczucia. Przemyśl w jaki sposób 
Ty możesz pomóc lokalnie. Może np. zorganizować Dzień 
Dziecka dla lokalnej świetlicy środowiskowej albo ugotować 
zdrowy posiłek dla pacjentów pobliskiego szpitala albo 
wesprzeć schronisko dla zwierząt.

Mierz siły na zamiary i wybierz 

instytucję, z której ideą się utoż-

samiasz. Nawet jeśli chcesz po-

zostać anonimowy i nie chcesz 

się chwalić taką działalnością na 

forum to będzie to gest wpływa-

jący na pozytywne postrzeganie 

Twojej restauracji.

Zacznij od określenia funduszu jaki chcesz poświęcić na taką działalność. Następnie pomyśl, 

która z instytucji, fundacji czy organizacji wspiera bliską Ci inicjatywę. Następnie skontaktuj 

się z wybraną organizacją i określ warunki współpracy. Jeśli chcesz, podziel się tym w mediach 

społecznościowych lub na swojej stronie, zachęcając do udziału innych. 

ZOSTAŃ SPONSOREM
Nie musisz zaczynać od finansowania Ligi mistrzów, żeby 
dotrzeć do swoich klientów. Na początek możesz zacząć od 
lokalnego klubu sportowego, współorganizacji zawodów 
sportowych w lokalnej szkole lub innego wydarzenia, 
w którym mogą uczestniczyć Twoi potencjalni klienci.

Zacznij od określenia budżetu, 

który możesz poświęcić na ten 

cel co miesiąc lub jednorazowo. 

Przemyśl też czy chcesz tą akcję 

potraktować jako stały element 

strategii marketingowej. 

Następnie przemyśl, które kluby, 

sportowców chcesz sponsorować, 

nawiąż z nimi kontakt i zapytaj o szczegóły współpracy - szczególnie te dotyczące np. logo 

Twojej restauracji na koszulkach lub banerach. Pamiętaj aby poinformować o całej akcji swoich 

pracowników a także umieścić informację w mediach społecznościowych i na swojej stronie. 

Takie długofalowe działanie może być częścią budowania wizerunku marki Twojego lokalu jako 

firmy promującej zdrowy tryb życia. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC
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TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC
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BĄDŹ 
EKOLOGICZNY
Informując o świadomym wykorzystywaniu produktów, 
segregacji śmieci pokazujesz swoją restaurację jako miejsce 
przyjazne środowisku. Wielu świadomych klientów wybiera 
również te miejsca, w których stosuje się składniki, które 
zostały wyprodukowane w ekologiczny sposób, bez dodat-
kowych ulepszaczy i konserwantów.

Zacznij od analizy wykorzysty-

wanych przez Ciebie produktów. 

Szczególnie przemyśl czy te, które 

zawierają dużą ilość konserwan-

tów i ulepszaczy smaku można za-

stąpić zdrowszymi zamiennikami. 

Wysoko przetworzone półpro-

dukty są nie tylko niezdrowe, ale 

i na dłuższą metę będą odstraszać 

klientów. Następnie przemyśl w jaki sposób możesz ograniczyć ilość wyrzucanych przez kuchnię 

śmieci a także zacznij je segregować. Zachęcaj do ekologii na swoich profilach w social media 

a także na swojej stronie. Jeśli potraktujesz to jako stałe działanie możesz wykorzystać to w bu-

dowaniu wizerunku swojej marki. 

WYKORZYSTUJ REGIONALNE 
PRODUKTY
Regionalne produkty takie jak sery, wędliny, owoce, wina 
czy piwa stają się z roku na rok coraz silniejszym magnesem 
dla klientów. Zainteresowanie produktami lokalnymi rośnie, 
o czym świadczą prowadzone przez niezależne źródła 
badania i z roku na rok zwiększa się ich popularność. 

Klienci szukają starych receptur  

i domowych smaków “dzieciń-

stwa”. Dlatego stosując produkty 

regionalne pokazujesz swoją re-

staurację jako przyjazne miejsce. 

Zacznij od analizy menu Twojej 

restauracji i analizy dostępnych 

produktów produkowanych lo-

kalnie - w Twoim regionie lub 

tych produkowanych tradycyjnie. Przemyśl w jakiej formie możesz włączyć produkty regional-

ne do swojego menu tak by pasowało to do profilu Twojej restauracji. Przemyśl współpracę  

z producentem, którego produkt chcesz wykorzystywać. Zorganizuj szkolenie dla pracowników  

z degustacją aby wiedzieli co znajduje się w daniach i mogli dobrze doradzić i sprzedawać.Takie 

działania najlepiej sprawdzą się jako długotrwałe działanie, ale zorganizowanie jednorazowego 

wprowadzenia do menu produktów regionalnych może być dobrym sposobem na przetestowa-

nie czy taka zmiana wzbudza zainteresowanie Twoich klientów.

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC
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DOŁĄCZ DO FESTIWALU 
KULINARNEGO
Jeśli w Twojej okolicy jest organizowany festiwal kulinarny 
- stań się jego częścią. Festiwale to miejsce gdzie nie 
tylko porównasz swoją ofertę z konkurencją, ale również 
zaprezentujesz swoje menu. Możesz nawet przygotować 
specjalne danie festiwalowe w specjalnej cenie.

Zacznij od poszukiwań festiwali 

organizowanych w Twoim mie-

ście. Wybierz te, które pasują do 

profilu Twojej restauracji i cieszą 

się największym zainteresowa-

niem. Zapytaj jakie inne restaura-

cje biorą udział - być może jest to 

szansa podpatrzenia co robi kon-

kurencja. Następnie dowiedz się 

jakie są warunki przystąpienia do festiwalu, sposób promocji i informacji o każdej restauracji. 

Wymyśl danie festiwalowe wspólnie z całym zespołem - wspólny cel to dobry sposób na inte-

grację załogi. O całej akcji na bieżąco informuj w social mediach - za pomocą relacji zdjęciowych 

również tych od zaplecza. Podsumuj akcję w liczbach - jaki zysk i ruch w lokalu spowodował 

udział w tym wydarzeniu. Po zrobieniu podsumowania zastanów się czy ten rodzaj działania 

chcesz potraktować jednorazowo czy wpisać na stałe do działań. 

WYŚLIJ SWOJEGO KUCHARZA 
NA KONKURS KULINARNY
Nie martw się jego umiejętnościami tylko pochwal się nim. 
Będzie to nie tylko gratka dla Twojego pracownika aby 
się rozwijać, ale i również dobra promocja Twojego lokalu 
- to przecież Ty go zatrudniasz i u Ciebie klienci mogą 
spróbować jego dań.

Zacznij od wybrania najlepsze-

go kucharza w swojej restaura-

cji - możesz do tego celu zrobić 

wewnętrzny konkurs. Sprawdzaj 

nie tylko umiejętności, ale i ce-

chy charakteru - chęć rywaliza-

cji i wola walki to bardzo istotny 

element uczestnictwa w konkur-

sie. Następnie zrób listę wspólnie 

z pracownikami konkursów, które warto rozważyć, oceń koszty udziału w takim konkursie (nie 

tylko koszty uczestnictwa, ale i np. koszty zakwaterowania, albo transportu). Zgłoś udział pra-

cownika a następnie poproś w mediach społecznościowych o trzymanie kciuków. Takie uczest-

nictwo możesz potraktować jako jednorazowe sprawdzenie umiejętności dla swoich pracowni-

ków. Z całego wydarzenia warto zrobić relację w mediach społecznościowych. Niezależnie od 

tego czy kucharz otrzyma jakąkolwiek nagrodę, zrelacjonuj całe wydarzenie na swoim blogu, 

w zakładce z aktualnościami lub/i w mediach społecznościowych. 

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 14 DNI

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS MINIMUM 1 MIESIĄC
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ZAPROŚ NA KOLACJĘ 
KRYTYKA KULINARNEGO
Jeśli jesteś naprawdę odważny i nie boisz się nawet 
ostrej krytyki — zaproś do swojego lokalu blogera lub 
krytyka kulinarnego by opisał swoją wizytę. Jeśli opinia 
będzie pozytywna Twój lokal może sporo zyskać bo tzw. 
influencerzy docierają do większej ilości osób i są bardziej 
wiarygodni. 

Wybierz takiego blogera, którego 

obserwuje już większa grupa osób 

i który opisuje swoje wizyty w re-

stauracjach. 

Zacznij od analizy jak bardzo je-

steś odporny na krytykę - jeśli 

nawet negatywna opinia nie jest 

w stanie Cię zniechęcić do działa-

nia to podejmij wyzwanie. Poszukaj krytyków, którzy działają w Twoim mieście. 

Najlepiej poczytaj w jaki sposób piszą o jedzeniu - nie chcesz zapraszać do knajpy z wegeta-

riańskim jedzeniem fana mięsa i na odwrót. Następnie spróbuj nawiązać kontakt z wybranymi 

osobami - mailowy lub telefoniczny. Ustal czy wizyta odbędzie się incognito czy jawnie, zapro-

TRUDNOŚĆ

KOSZT

CZAS 1-30 DNI

ponuj kartę podarunkową na obiad w swo-

jej restauracji. Jeśli jest to wizyta incognito 

uprzedź o tym swoich pracowników. Jeśli 

krytyk opisze swoją wizytę - udostępnij ten 

artykuł w swoich mediach społecznościo-

wych. Taka jednorazowa akcja może przy-

nieść Ci spory rozgłos jeśli artykuł będzie 

pochlebny, więc warto zaryzykować. 
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PODSUMOWANIE
Marketing restauracji nawet najmniejszej powinien opierać 

się o długofalową strategię. Rozpisanie kilku różnych działań 
w kalendarzu na cały rok jest na pewno dobrym pomysłem. 

Ale najlepszym będzie realizacja każdego z pomysłów po 
trochu przez cały rok. 

Tylko stałe działania przyniosą Ci określone efekty. Przed podjęciem każdego z tych działań war-

to zastanowić się co będzie miarą ich sukcesu - w jaki sposób można zmierzyć czy dany pomysł 

okazał się sukcesem. Ważnym etapem planowania jest też ewaluacja i przeanalizowanie wyników 

konkretnej kampanii i tego jak wpłynęła ona na sprzedaż w restauracji. Nawet realizowanie drob-

nych konsekwentnych działań ma sens. finansowych, których wymaga i czasu wprowadzenia 

promocji od momentu decyzji.

pOdsumOWanie 


