
McCAIN SOME OPAS

OLEMME TÄSSÄ 

YHDESSÄ
Vahvan nouto- ja toimituspalvelun ylläpitäminen ei  

ole koskaan ollut tärkeämpää.
Näinä epävarmoina aikoina yhteisöjen turvallisuuden 

ja ruokinnan ylläpitäminen on kaikkein tärkeintä.
Paras tapa selviytyä haasteista on tehdä se yhdessä.

KEINOT KUINKA KEHITTÄÄ NOUTO- JA TOIMITUSPALVELUITA

Löydä ratkaisut kuinka kommunikoida nouto- ja toimitustarjouksesi. 
Voit räätälöidä ne niin että ne sopivat omiin sivuihisi Facebookissa, 
Instagramissa ja Twitterissä.



Käytä hyväksesi kaikkia kolmea isoa mediaa.
Kaikenikäiset asiakkaat ovat sosiaalisessa mediassa. Alla yhteenveto kaikista:

Facebook 
• Jos käytät yhtä mediaa, ja tahdot tavoittaa 

mahdollisimman monta asiakasta, tämä on se!

• Valokuvalliset viestit toimivat parhaiten. pidä 
tekstitykset lyhyinä (1-2 lausetta).

2,6 miljoonaa suomalaista käyttäjää  
(ikähaarukka 24-65+):

54%
naisia

46%
miehiä

Instagram 
• Instagram on VISUAALINEN verkko missä 

julkaistaan kuvia ja videoita.

• Pyydä lupaa jakaa kuvia joita asiakkaat ottavat 
ravintolassasi.

2 miljoonaa käyttäjää Suomessa 
(ikähaarukka 15-30):

62%
naisia    

38%
miehiä

Twitter 
• Twitter on REAALIAIKAISIA päivityksiä varten, 

joten julkaise ja vastaa aika ajoin.

• Merkkirajoitus on nyt 280 per tweetti  
(ennen 140)

15 000 käyttäjää per kuukausi 
(ikähaarukka 16-74):

50%
miehiä

50%
Kvinnor



Hashtagit
Suosittujen hashtagien käyttö voi helpottaa sinua laajentamaan tavoitettavuuttasi ja rohkaista 

vuorovaikutusten lisääntymiseen. Hashtagit ovat tehokkaimpia Twitterissä ja Instagramissa.

Tee omia Hashtageja

Jos haluat seurata asiakkaittesi vastauksia, valitse ainutlaatuinen, 

yritystoimintaasi omistettu hashtag. Esim.  #Noutoruoka sijaan, 

kokeile #BobinPaikanNoutoruoka.

Liittymällä trendikkääseen, reaaliaikaiseen Twitter keskusteluun voit 

olla yhteydessä paikallisiin ja kansallisiin yhteisöihin. Varmista vain 

klikkaamalla ensin hastagiä että sisältö sopii ravintolasi toimintaan.

Katso tästä kuvakkeesta valokuvia joihin olet 

merkitty. Pyydä asiakkailltasi lupaa uudelleen 

jakamiseen.

SULJETTU RASIA 

TURVALLISUUTENNE 

VUOKSI NOUDOT ILMAN 

KOSKETTAMISTA

SOPEUTETUT 

AUKIOLOAJAT



VINKKEJÄ LÄHETTÄMISTÄ 
VARTEN 

Seuraavilla sivuilla on muutamia Facebook/Instagram/Twitter viestejä jotka 
voi helpottaa sinua tiedottamaan asiakkaillesi turvallisuusvarotoimistasi, 

toiminnan muutoksistasi ja välttämättömistä tilaustiedoista.



Pidä sosiaalinen mediasi aina ajantasalla.
Räätälöi kuvatekstejä haluamallesi some alustalle kertomaan asiakkaillesi toiminnan 
muutoksista, mukautetuista aukioloajoista tai erikoistarjouksista joita ehkä tarjoat.  
Vaihda meidän kuvat herkullisiin kuviin nouto- ja toimitusannoksistasi.

Turvallisuutesi on meille erittäin 
tärkeätä, katso kuinka keittiömme ja 
ruokatoimituksemme toimivat nykyään.

TURVALLISUUS

SÄÄNTÖMME

Olemme nyt avoinna 12:00 - 21:00

UUDET 
AUKIOLOAJAT

Informoi asiakkaitasi varotoimenpiteistä 
joita olet tehnyt heidän turvaamiseksi:

3. Setelittömät  
maksutavat

4. Toimitukset ilman 
kosketusta

5. Noudot ilman  
kosketusta

6. Turvallisuusmenettelyt 
ravintolan sisällä

1. Uudet aukioloajat

2. Vain nouto- ja 
toimitusannoksia

cxxxxx

#wereopen

cxxxxx

#wereopen

Hyvinvointinne on meille tärkeätä. Jotta voisimme tuoda mieliravintolanne kotiovellenne, on henkilökuntamme läpikäynyt useita ylimääräisiä turvallisuusvaiheita....#restaurantoperation #fooddelivery #foodonline

Coronavirus on aiheuttanut usean  
ravintolan sulkemiseen asiakkailta.
#fooddelivery #onlineordering #delivery 
#takeaway

KYLLÄ, 
olemme avoinna



Pidä sosiaalinen mediasi jatkuvasti ajantasalla

Katso uudet nouto- ja 
toimitusruokalistamme!

TO-GO
RUOKALISTA

Olemme päivittäneet ruokalistamme, 
katso tarkemmin sivustoltamme!

UUSI
RUOKALISTA

Innosta ja yllätä asiakkaasi jatkuvasti:

4. Sopeuta ruokalistasi 
noutoa ja toimitusta 
varten

5. Kouluta 
henkilökuntaasi 
puhelimessa 
tapahtuvaan 
lisämyyntiin, 
ja tee samoin 
verkkosivustossasi. 

1. Ota huomioon 
asiakkaittesi 
tunteet

2. Älä unohda median 
voimaa

3. Mainosta 
paikallisten 
toimittajiesi 
tuotteita

cxxxxx

#limitedoffer #lto

Keep your consumers excited and surprised at all Times.

#menutogo

Kaipaatko juustoisia suupalojasi? Kokeile 

niitä hampurilaistoimitusten yhteydessä!

#burgerindelivery #appetizers #snacks 

#indulgence 

Turvallisuutenne on tärkein prioriteettimme. Olemme tehneet useita turvallisuusparannuksia jotta voisimme toimittaa annoksemme kotiovellenne.#fiooddelivery #fooddeliverypandemic #deliveredsafe 



Pidä kiinni asiakkaistasi
Useammat kuluttajat kaipaavat ulkonasyömisen kokemusta, 
viihdytä heitä, niin he eivät unohda sinua.

Katso välipalatarjouksemme joka löytyy nouto- ja toimitusruokalistaltamme#deliverymenu

Jakaminen on huolenpitoa, kiitos 

kaikista kommenteista jotka laitatte 

someemme, ne auttavat meitä 

selviytymään.
#sharingiscaring

Kaipaatko niitä aikoja jolloin olit 
ystäviesi kanssa ulkona syömässä. 
Meillä olisi tarjolla etuseteleitä 
ravintolaamme, sinun tarvitsee vain....   
#cookwithus

Kiitos Bob́ s Place upeasta lounaasta, 
kaipaamme käyntejä luonanne. 
#bobsplace

MUISTUTA 
KOMMENTTIEN 
JAKAMISESTA

RAKENNA 
ANNOSPAKKAUKSIA

Muistuta 
asiakkaitasi 
kommentoimaan 
palveluitasi.

Asiakkaasi kaipaavat 
hemmotteluannoksia, 
kehitä annoslista 
joka sopii esim. 
myöhäisillan 
herkutteluun.

Järjestä somekilpailu 
jossa palkintona 
lahjakortti 
ravintolaanne.

Rakenna 
annospakkauksia, ja 
tee livekuvauksia, 
jotta asiakkaasi voivat 
kokkailla kanssasi.

VÄLIPALATARJOUS

JÄRJESTÄ 
SOME KILPAILU



Käytä oheista vinkkisivustoa apuna, saadaksesi 
asiakkaasi tuntemaan itsensä turvalliseksi ja 

pysymään ajantasalla. Voit lähettää sen digitaalisesti 
somessa tai tulostaa paperille ravintolasi oveen tai 

laittaa mukaan kaikkiin tilausannoksiin.

Asiakkaiden vinkkisivusto



NOUTO- JA TOIMITUSRUOAN
TURVALLISUUSVAROTOIMET
Tässä ohje kuinka voit nauttia ja tukea mieleistäsi ravintolaa kuitenkin 

pitäen sinut ja rakkaimpasi turvassa näinä epävarmoina aikoina

Jos mahdollista, tee tilauksesi verkossa tai käyttäen mobiili aplikaatiota. 
Rajoita käteisen tai korttien käyttöä.

Noudata fyysistä etäisyyttä mahdollisimman paljon. Vaadi ravintolan 
ulkopuolelta noutoa tai toimitusta ilman kosketuksia

Kun olet saanut annoksesi, heitä pois kaikki toimituspakkaukset, pese 
sen jälkeen kätesi kunnolla saippualla ja vedellä.

Puhdista kaikki pinnat joihin pakkaus on voinut koskettaa, kuten pöydät 
ja tiskit.

Tämän kriisin aikana ja jälkeen on hyvä muistaa, että ihmiset ovat 
entistä huolestuneempia terveydestään. Mielummin puhdasta kuin 
ilmastoystävällistä on uusin ilmiö.



Saat lisätietoa ja päivitettyjä ohjeita kuinka kommunikoida 
yhteisösi kanssa mainosten ja sponsoroitujen viestien kautta, 
katso nämä ohjeistukset Facebookilta, Instagramilta ja 
Twitteriltä: 

Facebook yrityksille: www.facebook.com/business/small-business

Instagram yrityksille: business.instagram.com

Twitter yrityksille: business.twitter.com/basics

Lisätietoa: Sosiaalisen median parhaat käytännöt

http://www.facebook.com/business/small-business
http://business.instagram.com
http://business.twitter.com/basics


Tässä olevat tavaramerkit ovat McCain Foods Limitedin tai jonkin sen tytäryrityksen omistamia tai käyttöoikeuden alaisia

OLEMME TÄÄLLÄ 
SINUA VARTEN

Lisätietoja ja työkaluja ravintolaasi varten kriisin aikana

Vieraile sivullamme

https://www.mccain-foodservice.fi

