BUSINESS CONCEPT

MADBODER, SNACKBARER OG KIOSKER

– VARME, LÆKRE SANDWICH

Simple ændringer kan gøre en stor forskel. Som for
eksempel at servere lune sandwich. Lune sandwich er
populære, fordi kunderne oplever en bedre mæthedsfornemmelse, og på den måde er de et perfekt alternativ til
en burger.

Lune sandwich har en næsten dobbelt så høj
købskonverteringsrate som kolde sandwich (VideoMining C-store MegaStudy). Få flere kunder til at købe.
Det gør du ved at tilbyde både varme og kolde retter på
menuen.

Hurtige, lune sandwich af god kvalitet øger jeres
omsætning. Kunderne foretrækker lune sandwich
fremstillet af kvalitetsbrød. I kan variere menuen med
gode varianter af dip og dressing, og øge salget endnu
mere.

Kunderne ønsker at muligheder for at købe morgenmad, frokost og aftensmad hele dagen. Ofte ønsker
de at købe et “mellemmåltid”. Kunderne har en travl
hverdag, og det skaber vækst i markedet for sandwich.

Det behøver ikke at være vanskeligt at stille kundernes
lækkersult. I kan bruge den sandwichgrill, I har i forvejen, og forbedre salget med en hurtig sandwich “to-go” i
god kvalitet.

Værdi, variation og kvalitet - tilberedt mens man
venter. Det er parametre, der tiltaler den nye generation
af kunder. Tø op og server-sandwich, der opvarmes i
butikken, gør udvalget spændende og minimerer spild. En
hurtig og enkel metode til øget salg.

UDFORDRINGEN

BUNDLINJEN

LØSNINGEN

• Servere andet end hotdog
• Finde et produkt til alle aldersgrupper
• Finde et produkt, der kan serveres hele dagen
• Ikke tilstrækkelig plads til at lave friske salater
og sandwich

• Intet spild af ingredienser
• Ingen tilberedningstid eller pladsbehov
• Længere holdbarhed
• Indtjening af investering: Ved salg af 5 sandwich
pr. dag er investeringen tjent hjem på 2 måneder

• Et tø op og server-produkt

• Indgår i eksisterende forretning, intet behov for
ekstra personale
• Hurtigt og let at håndtere
• Mange mulige menuvariationer

FORNYELSE

easySandwich m. skinke & mozzarella

easySandwich m. kylling

Luna m. skinke & ost

