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GUIA DELIVERY

INFORMAÇÃO ÚTIL

Ter um bom serviço a
domicílio é agora mais
importante do que nunca.
Por isso, neste guia
encontrará conselhos e
sugestões que o ajudarão
a transformar de maneira
rápida o seu modelo de
negócio e a poder oferecer
aos seus clientes um serviço
de comida a domicílio ou
takeaway.

PRIMEIROS PASSOS
ADAPTAR-SE

COMUNICAÇÃO

Reafete parte dos funcionários para que se encarreguem de
gerir os pedidos e as entregas.
Ofereça aos seus clientes opções de entrega sem contacto.
Inclua um espaço de comentários nos pedidos online para que
os clientes possam indicar as suas preferências de entrega ou
pergunte aos que fizerem o pedido pelo telefone.

Mantenha o contacto com os seus clientes por correio
eletrónico ou por meio das redes sociais.
Informe-os de que o seu restaurante oferece serviço a
domicílio e avise-os de qualquer mudança.
Comunique-lhes as medidas de segurança e higiene que
implementou. Verifique se essas medidas vão ao encontro das
recomendações das autoridades sanitárias.

IDEIAS PARA ATRAIR TRÁFEGO

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Ofereça descontos e promoções especiais. Por exemplo:
50% de desconto para os primeiros clientes que façam
um pedido.
20% de desconto para os que recolherem os seus pedidos.
As crianças comem de graça.
Entrega gratuita para os que fizerem os seus pedidos
diretamente ao restaurante.
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Pedidos online

Menu

Uma das coisas que faz do seu café ou restaurante um
lugar especial é a experiência. Por isso, no serviço a domicílio,
é preciso oferecer uma experiência parecida.
Como?
Adapte o seu menu com refeições que funcionem bem
na entrega a domicílio.
Use produtos recomendados para delivery.
Adicione um carácter especial aos seus pedidos.
Sirva-os com cuidado e em embalagens adequadas para
que não sofram alterações durante o transporte.

Embalagens

Produtos

PEDIDOS ONLINE

GUIA DELIVERY

Pode estar a pensar que
adaptar o seu modelo de
negócio ao delivery é um
assunto complicado, mas com
as ferramentas adequadas
chegará a mais clientes!

PEDIDOS ONLINE
•

Para garantir um controlo total, não use mais de duas
plataformas.

•

Mostre fotos do seu menu. Lembre-se: comemos com os olhos!

•

Simplifique a forma de fazer os pedidos através do site do
restaurante ou de plataformas de delivery.

•

Habilite um espaço de comentários para que os seus clientes
possam deixar as instruções para a entrega a domicílio.

APPS DE COMIDA A DOMICÍLIO
Clique em cada logótipo para obter informação sobre os serviços
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PREPARAR OS PRODUTOS

GUIA DELIVERY

HIGIENE E SEGURANÇA
A oferta de produtos, a
qualidade e o serviço são alguns
dos principais motivos pelos
quais um cliente escolhe um
restaurante mas, neste momento,
a higiene e a limpeza do local
são igualmente relevantes.
Agora, não é só enormemente
importante cumprir as normas
de segurança, mas também
informar os seus clientes sobre
as medidas que adotou.

INFORME SOBRE AS MEDIDAS DE CONTROLO E SEGURANÇA
QUE ESTÁ A TOMAR
PREPARAÇÃO

Verificamos a temperatura dos
nossos empregados antes de
entrarem no local.
Todos os nossos empregados
utilizam luvas e máscaras.
Todas as superfícies de trabalho
são desinfetadas depois do seu
uso.

Informação
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EMBALAGEM E RECOLHA

O seu pedido é embalado e
fechado com cuidado para
garantir o maior nível de higiene
e um transporte em condições
ideais.
Existe uma área de recolha
de pedidos para clientes e
repartidores cujas superfícies
são limpas e desinfetadas
constantemente.

Menu

Embalagens

ENTREGA
Verifica-se a temperatura de todos
os repartidores antes do início de
cada turno.
Todos os repartidores utilizam
máscaras e luvas.
Os repartidores limpam
frequentemente o seu material
de reparto (mochilas, caixas,
capacetes, luvas, etc,) com gel
desinfetante.
Os repartidores verificam o
cumprimento da distância de
segurança, tanto na recolha como
na entrega dos produtos.

Produtos

IDEIAS PARA O
SEU MENU

GUIA DELIVERY

Para adaptar o seu
negócio ao modelo
delivery, não terá só de
flexibilizar as operações,
mas também a sua
oferta gastronómica.
Nesta secção,
fornecemos-lhe algumas
ideias de menu com
opções pensadas para
que os seus clientes
apreciem os seus pratos,
também a domicílio.

MENUS A DOMICÍLIO
ADAPTE A OFERTA AO NOVO
MODELO DE NEGÓCIO
•
•

HAMBÚRGUER COM CRISPERS

AROS DE CEBOLA PICANTES

•
•

Ofereça um menu mais reduzido e com produtos
de alta rotação.
Cada semana, destaque um produto. Faça um
menu rotativo.
Ofereça tamanhos familiares.
Inspire-se com algumas das nossas ideias!

Visite o nosso site
www.mccain-foodservice.pt

e descubra mais
ideias para o seu menu
BUDA BOWL COM BOLINHAS
ITALIANAS

Informação

CONCEITOS LOADED PARA
EMPRATAR EM CASA
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POTATO POPS

Embalagens

Produtos

EMBALAGENS

GUIA DELIVERY

E M B A L A G E M PA R A B ATATA S
Muitos restaurantes já usam embalagens de cartão para os pedidos a domicílio.
Explicamos-lhe aqui como embalar as suas batatas para que cheguem sempre perfeitas.

PASSO 1
Introduza um
guardanapo até o
fundo da embalagem.

PASSO 2
Deixe parte do
guardanapo de fora
para poder tapar
as batatas.

PASSO 3
Introduza as batatas
e dobre o guardanapo
sobre elas.

PASSO 4
Coloque a embalagem
de batatas sobre o resto
de elementos do saco.
Enrole e feche o saco
de entrega para maior
segurança durante o
transporte.
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EMBALAGENS

GUIA DELIVERY

C A I X A D E C A R TÃ O
Se já está a utilizar caixas de cartão no seu restaurante, estes conselhos podem
ajudar a que o seu produto chegue perfeito à casa dos seus clientes.

PASSO 1
Tire as abas laterais
para permitir a
ventilação da caixa.

PASSO 2
Introduza um guardanapo
na caixa antes de colocar
os produtos para que
absorva a humidade.

PASSO 3
Envolva o hambúrguer
ou a sandes em papel
de alumínio para que
mantenha o calor.

PASSO 4
Dobre as pontas do
guardanapo sobre a
comida e feche as
outras abas.

PASSO 5
Ponha mais
guardanapos no saco
para que absorvam
mais humidade. Enrole
e feche o saco de entrega
para maior segurança
durante o transporte.

Informação
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Embale as batatas
separadamente para obter
um melhor resultado.

Menu

Embalagens
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EMBALAGENS

GUIA DELIVERY

E M B A L A G E M C O M TA M PA
Se já está a utilizar este tipo de embalagem, estes conselhos podem ajudar a
que o seu produto chegue perfeito à casa dos seus clientes.

PASSO 1
Faça 3 orifícios (não
cortes) em cada lado da
embalagem (15 no total).

PASSO 2
Envolva o
hambúrguer ou
sandes em papel
de alumínio para
que mantenha o
calor.

PASSO 3
Coloque a comida na
embalagem com um
guardanapo debaixo
das batatas para que
absorva a humidade.

PASSO 4
Feche a tampa para
que mantenha o calor e
introduza a embalagem
no saco. Enrole e feche
o saco de entrega para
maior segurança durante
o transporte.

Para que as batatas
aguentem melhor o
transporte, embale-as
separadamente.
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SOLUÇÕES

GUIA DELIVERY

Uma plataforma com soluções e conselhos para dar resposta às
dificuldades do serviço a domicílio e garantir o seu sucesso!
SOLUÇÕES PARA DAR RESPOSTAS A DIFERENTES NECESSIDADES
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Respostas adaptadas à medida das suas necessidades
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SABER MÁS
MAIS

PRODUTOS

GUIA DELIVERY

Os clientes também
procuram experiência,
sabor e qualidade
quando pedem comida
a domicílio. Por isso,
umas batatas que se
mantêm estaladiças e
quentes até à entrega
no domicílio fazem a
diferença.

F I N A L M E N T E , B AT AT A S E S T A L A D I Ç A S N O S E R V I Ç O A D O M I C Í L I O

SABER MÁS
MAIS
SABER

McCain SureCrisp TM, batatas como no restaurante para levar o seu negócio mais longe sem perder qualidade.

TEXTURA ESTALADIÇA

S
UTO
MIN

durante
2020minutos
Durante
minutosnum
numsaco
sacofechado
fechadode
de delivery*
delivery*.2*

*Teste sensorial realizado por Axens (instituto externo) em França em junho de 2019. Teste a 80 consumidores com batatas fritas que estiveram entre 20 e 30 minutos fechadas num saco de delivery.

SureCrisp 6/6

SureCrisp 9/9

SureCrisp 6/6
COM PELE

Pedidos online

FRY’N DIP COM PELE

As batatas fritas são o produto mais rentável do seu
menu e um dos produtos mais pedidos no delivery.

Sabia que…?

Informação

SureCrisp 9/9
COM PELE
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PRODUTOS

GUIA DELIVERY

É difícil fazer-se notar
neste negócio com
tanta concorrência.
Mas as batatas
podem ser um aliado
perfeito para marcar
a diferença no seu
menu.

Visite www.mccain-foodservice.pt
para descobrir mais

DESTAQUE-SE COM QUALIDADE
MULTIPLIQUE A OFERTA

DESTAQUE COM QUALIDADE

Opções de acompanhamento que dão um bom resultado em
delivery e que adicionam valor ao menu.

MELHORE AS OPERAÇÕES

Uma forma simples e
rentável de surpreender
os seus clientes com
receitas especialmente
pensadas para delivery
que acrescentam valor
ao menu e adicionam
variedade e uma
experiência superior.

Informação

Opções de acompanhamento que dão um bom resultado
em delivery e que adicionam valor ao menu.
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PRODUTOS

GUIA DELIVERY

Uma das coisas que
os clientes mais
apreciam quando
vão jantar fora é
a experiência e
os momentos que
partilham com
amigos e família
no restaurante.
Inclua no menu
de takeaway os
aperitivos da nossa
seleção Good
to Go para que
possam continuar
a desfrutar em boa
companhia!

Visite www.mccain-foodservice.pt
para descobrir mais

PETISCOS

BOLINHAS DE
QUEIJO PICANTE

PANADITOS
DE CAMEMBERT

NACHO
CHEESE BITES

MOZZARELLA
STICKS

ALMOFADAS DE
TOMATE E MOZZARELLA

JALAPENOS
COM QUEIJO
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ASAS DE FRANGO
CROCANTES

BOLINHAS DE
FRANGO ORIENTAL

DELICIAS
DE FRANGO

AROS DE CEBOLA C/ COBERTURA
DE CERVEJA OU PICANTES

Embalagens
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COMO TRIUNFAR
NESTE NEGÓCIO

GUIA
DELIVERY

ESTAMOS AQUI PARA AJUDÁ-LO.

CONTACTE OS NOSSOS COMERCIAIS PARA
UM ASSESSORAMENTO PERSONALIZADO
Visite www.mccain-foodservice.pt para descobrir as nossas soluções de serviço a domicílio e para
takeaway que vão ajudar o seu negócio para adaptar a sua oferta e fazer com que os seus
clientes desfrutem.
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