
TÄRKEÄT
VINKIT
MYYNTISI
KASVATTAMISEKSI



ASIAKKAAT OVAT 
INNOKKAITA 
LISÄÄMÄÄN EKSTROJA 
TILAUKSIINSA JA 
ERILAISUUTTA ATERIOIHINSA.
Ruokapalveluammattilaisena päätavoitteesi 
on tyydyttää asiakkaiden kysyntä ja tarpeet sekä 
maksimoida myyntisi ja tuottosi  
tehokkaan ruokalistan avulla.
Tässä ohjeessa annamme vinkkejä, 
kuinka myydä vielä enemmän alkupaloja 
muuttamatta lisukkeiden valikoimaa.
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6
NIPUTA#1

TÄSSÄ ON 
MEIDÄN



 Asiakkaillesi:

  Helppo tilata  
valmiita yhdistelmiä

  Mahtava valikoima

  Sinulle:

  Lisämyyntiä

  Rohkaise kokeilemaan 
alkupalojasi

NIPUTA NE#1
Yhdistele alkupalat juomien tai kastikkeiden kanssa 
luodaksesi tilausvalmiin valikoiman. Tee asiakkaillesi 
helpommaksi kokeilla erilaisia alkupaloja. 

The Chicken ClassicsThe Cheesy 
Mexican Combo

The Premium MedleyThe No.1 Favourites  

Esimerkki: 
After-Work erikoistarjous  
(saatavilla klo. 16 – 18.00 välisenä aikana)

3 x sorminsyötävää annosta, ranskanperunat sekä  
2 juomaa sopivaan hintaan.



Mukauta ja vaihtele annoksen kappalemäärää, jotta 
kuluttaja löytää oikean annoksen itselleen. Varmista, 
että kampanjoit superkokoja ja yhdistelmätuotteita 
perhejuhlien ja suurten ryhmien tarpeiden 
tyydyttämiseksi.

 Asiakkaillesi:

Löydä heidän 
mielialalleen sopiva 
tarjous

Oikea valikoima

VÄLIÄ
KOOLLA#2

Yhden henkilön 
annos (4 - 6 kpl)

XL tai suurempi-
annos (6-9 kpl)

Combo mix
(yhteisannos 
yli 9 kpl)

Haluatko laskea annostesi voiton? 
Combo-laskin auttaa sinua siinä.

NAPSAUTA TÄTÄ

 Sinulle:

Maksimoi voittosi oikean 
annoskoon ja täydellisen 
kappalemäärien laskennan ansiosta

Lisää myyntimahdollisuuksia 
(etenkin keskikokoisessa 
vaihtoehdossa)

Käsittele erilaisia kulutushetkiä ja 
käyttötapoja (vähän ylimääräistä, 
välipala, yhteisaterialaatikko...)



Auta asiakkaitasi 
omaksumaan 
turvallinen seikkailu 
tarjoamalla alkupaloja 
edullisempaan hintaan. 
Se on erinomainen tapa 
saada heidät
kokeilemaan uusia 
tuotteita lyhyessä 
ajassa hyötyäksesi 
kampanjasta.

TÄRKEÄÄ
TARJOUKSET

 Asiakkaillesi:

  Hyvät tarjoukset 
pienestä välipalasta tai 
lisukkeesta

 Mahdollisuus kokeilla 
ilman riskiä

 Sinulle:

 Lisämyyntiä

 Rohkaise kokeilemaan 
alkupaloja

 Edistä heräteostoksia

 Tyhjennä mahdollisesti 
suuret tuotevarastot

#3

OLI
4.99€

NYT
3.99€



Teemallinen ruokalista on loistava 
tilaisuus antaa uusi ilme nykyisille
alkupaloillesi ja kampanjoida tehokkaasti 
uusia tuotteitasi. Asiakkaat etsivät 
jotain erityistä kiireisesti ja enempää 
harkitsematta.

 Asiakkaillesi:

Jännittävyyttä uudessa 
tarjouksessa

Tarve kokeilla ennen kuin 
tarjous päättyy

 Sinulle:

Uudista nykyinen 
alkupalavalikoimasi

Helppo mukauttaa 
alkupaloille

Miellytä kanta-
asiakkaitasi 

#4

Tartu siihen, kun pystyt
Nacho-juustokolmiot

vain määräajaksi

On jouluaika
Camembert palat

joulupyhiksi

Pelipäivä
Juustopallot

jalkapallokauden aikana

MÄÄRÄAIKAISET TARJOUKSET 



Lisää tietoisuutta alkupalavalikoimastasi 
mainostamalla niitä kaupassa ja verkossa 
kiinnostuksen herättämiseksi ja 
kannustaaksesi asiakkaita 
lisäämään tilauksiinsa ekstroja

 Asiakkaillesi:

Ole täysin tietoinen 
alkupalojen käytöstä ja 
tarjonnasta

Tiedä, mitä on valikoimassa 
ja mikä vastaa heidän 
tarpeitaan

Pysy yhteydessä myös 
ravintolan ulkopuolella

 Sinulle:

Lisää myyntiä ja 
keskimääräistä ostomäärää

Luo tietoisuutta ja 
kiinnostusta

Luo uskollisuutta ja lisää 
verkkomyyntiä

#5

HUNGER? TH!NK
SMALL

BIG
DON’T FORGET TO PICK UP YOUR P!CKERS

HUNGER? TH!NK
SMALL

DON’T FORGET TO PICK UP YOUR P!!CKERS

6 PIECES
FOR
. €

P!!

MAINOSTA

Esimerkki työkaluista:
Mainosta alkupalojen näkyvyyttä myymälässä 
henkilökuntasi kanssa, pöytämainoksilla ja 
ruokalistatauluilla, mutta myös verkossa verkkosivustojen 
bannereilla ja sosiaalisen median viesteillä! 



Kun asiakkaasi tekee 
verkkotilauksen, hänellä on 
enemmän aikaa valita, mitä 
tilata, ja he ovat halukkaampia 
lisäämään joitain ekstroja. Lisää 
viimeinen alkupalaehdotus 
ennen maksua, kasvata 
verkkomyyntiäsi ja lisää 
keskimääräisen ostoksen arvoa!

verkkotilauksen, hänellä on 
enemmän aikaa valita, mitä 
tilata, ja he ovat halukkaampia 
lisäämään joitain ekstroja. Lisää 
viimeinen alkupalaehdotus 
ennen maksua, kasvata 
verkkomyyntiäsi ja lisää 
keskimääräisen ostoksen arvoa!

Esimerkki:
Älä unohda antaa 
henkilöstöllesi 
ohjeita ravintola- tai 
noutotilauksia koskien! 
He voivat myös ehdottaa 
ekstroja ottaessaan 
tilausta vastaan 

 Asiakkaillesi:

Kehote erikoistarjouksiin, 
joista he saattavat pitää

Helppo tilata verkossa

 Sinulle:

  Lisää myyntiä 

Auta asiakkaita 
valitsemaan ekstroja

#6

Haluatko tietää enemmän meidän
käyttövalmiista alkupaloista?

NAPSAUTA TÄTÄ 

EHDOTA
EKSTROJA



PICK UP YOUR


