
RESTOPOINT
SINU RESTORANIDE TEEJUHT

INNOVATIIVNE RAKENDUS 

RESTOPOINT MUUDAB KLIENDILE RESTRORANI VALIKU EUROOPAS USALDUSVÄÄRSEKS

TUGINEDES AINULT PROFFESSIONAALIDE SOOVITUSTELE



MEIE VISIOON
RestoPoint on mobiilirakendus inimestele, kes oskavad lõõgastuda, soovivad valida parimat, hindavad kõrgelt

positiivseid kogemusi ja oma aega. Meie rakendus on mõeldud teadlikule kliendile, teeme otsuse tegemise neile

kiireks ja valiku lihtsaks! Vaba aja veetmise meeldivaks ning mugavaks!

Restopointi soovitused tuginevad ainult professionaalide soovitustele.

EESMÄRK
Oleme kogunud andmebaasi ohtralt eri temaatika ja

suunitlusega söögikohti Tallinnas, Helsingis ja Peterburis.

Lisaks jälgime pidevalt värskelt avatud kohti ning

kontrollime neid, mis on saanud juba väärilise

tunnustusemeie edetabelis. Meie eesmärk on laiendada

oma infobaasi ka teistesse Skandinaavia, Baltikumi ning

Euroopa linnadesse ning samuti käivitada mobiilirakendus

(RestoPoint), et võimalikult palju inimesi saaks meie

tootest kasu. 

RestoPointi innovatiivsus seisneb selles, et kõikide

restoranide hinnangud tuginevad ainult oma ala

proffessionaalide arvustustel. 

Selleks, et siseneda efektiiselt uutele turgudele, vajame

lisakapitali. Kutsume kõiki praeguseid ja tulevasi pubide,

restoranide ja klubide sõpru meiega ühinema ning

investeerima RestoPointi.
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RestoPoint lihtsustab valikut kogu Euroopa mitmekesiste

restoranide hulgast. Meie moto on

„Valik on lihtne“ ning me kavatseme saada Sinu

restoranivalikute teejuhiks, võita usalduse objektiivse ja

tõepärase informatsiooniga.

Restoranide valimine ei sõltu meie ekspertide maitse-

eelistustest. Esmajoones hinnatakse seda, kuivõrd

söögikoha õhkkond ja atraktiivsus vastab valitud

kategooriale, milline on kokkade suhtumine oma töösse

ning kuivõrd loomingulised ja huvitavad on peakoka

ideed. 

Meie  eesmärgiks  on,  et  kasutajale  oleks  rakendus 

 innovaatiline, ligitõmbav ja ajakohale. Kasutades 

 reitinguid  või  filtritega otsingusüsteemi, lugedes

söögikohtade sisukaid kirjeldusi ning ammutades

visuaalset informatsiooni saavad kasutajad leida endale

just sobiva koha. Restoranid ise annavad vahetut infot

RestoPointile (uuenduste, ürituste jm. huvitava kohta) ning

see sama info jõuab õigel ajal valitud sihtgrupini.

Millal te Euroopas reisides leidsite kiirelt ja mugavalt oma

eelistustele vastava kohviku või restorani? Mitu korda on

teid eksiteele viinud TripAdvisor või sarnased rakendused?

Kas tuleb tuttav ette, et restoranis toimuvast kontserdist,

koolitusest või lihtsalt eripakkumistest kuulsite alles

järgmisel päeval?

Me ei väida, et olemasolevad rakendused on kasutud,

vaid oleme veendunud, et need rakendused ei tee

asutustega ega ka kasutajatega piisavalt koostööd.

Hetkel ei ole kliendi kasutajamugavus fookuses ja ei anta

talle parimat objektiivset infot kõikide võimaluste kohta.

LAHENDUS
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PROBLEEM



Me näeme, millest meie rakenduse kasutaja huvitub, kus ta käib ja mida ta eelistab. See annab meile

võimaluse adresseeritult efektiivselt informeerida kliente restoranide pakkumisest. Igaüks, kes viibib meie

rakenduses väljatoodud söögikoha läheduses, saab kutse seda külastada vastavalt tema huvidele.

 Koostöös kliendiga võtame enda peale ideede genereerimise, et meelitada nii turiste kui kohalikke elanikke

restoranidesse. Need ettepanekud, mis restorani juhtkondadele meeldivad, viime ka oma meeskonnaga ellu.

RestoPointi kasum tuleb restoranide poolt maksvatest tasudest rakenduse kasutamise eest.

                 Kõige huvitavam ja nõutavam pakkumine on RestoPointi boonusprogramm.

    Iga kasutaja saab boonuseid, mida ta saab kasutada rahvusvaheliselt.
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ÄRIMUDEL

Monitooring ja analüüs. 

Selle tulemusena reitingute

loomine, mille alusel

selguvad parimad.

Igapäevane töö

reitingusse jõudnud

söögikohtade ja klientide

kaasamiseks.

Tasuline teenus.

01 02

Meie ärimudelil on 3 poolt:

03
RestoPointi spetsialistide

soovitused restorani

omanikele oma

teenusekvaliteedi (menüü,

sisekujunduse, turunduse

jm.) parandamiseks.

Soovitused tuginevad

klientide tagasisidele.



Esimese kolme etapi arendamiseks kulub 36 kuud. 

Oleme alustanud linnades, mida inimesed kõige aktiivsemalt külastavad.

Esimesse kolme etappi on kaasatud 37 linna elanikkonnaga ühtekokku ca. 9 milj.

inimest. Neist põhilised on Tallinn, Helsingi, Riia ja Peterburi. Alustasime just

neist neljast, sest linnade vahel on hea transpordiühendus ja suur turistide

vool.

ARENDUSTÖÖ
ARENDUSTÖÖ ON JAGATUD 4.ETAPPI
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etapp1.

Esimesse etapi arendustöödesse on kaasatud 10 Eesti linna

elanikkonnaga ühtekokku ca. 700 000 inimest.

Meie eesmärk on esimese aastal jooksul saada kliendiks üle

150 restorani, mis  tulemina on 38 500 eur. Esimese aasta

lõpul plaanime saada kliendiks juba ka mõned Soome

restoranid, tulemina annab juurde 8000 eur.

Teisel aastal plaanime sissetulekuks Eesti klientidelt  juba pea

140 000 eur ja Soome klientidelt 125 000 eur. 

2. etapp

Teise etapi töödesse on kaasatud lisaks Soome 21 linna

elanikkonnaga ühtekokku ca.2,7 milj. inimest.

Meie eesmärk 2 aasta jooksul on saada kliendiks vähemalt

179 Soome ja 390 Eesti restorani, mis tulemina kokku annab

umbes 265 000 eur.

Kolmandal aastal plaanime Soome sissetuleku kasvatada

vähemalt 332 000 eur. Teises etapis alustame tööd ka Läti

restoranidega, käive teisel aastal 42 000 eur; Leedu

restoranidega, käive teisel aastal 38 500 eur; Norra & Rootsi

restoranidega, käive teisel aastal kokku 24 500 eur.
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3.etapp

Kolmandas etapis kaastatakse lisaks Peterburi ja Läti.

Peterburis elab u.5,4 miljonit inimest ja Lätis 1,9 miljonit

inimest. Peale 3 aastat plaanime käibeks Eestis 312 000

eur, Soomes 332 000 eur, Lätis umbes 115 000 eur, Leedus

105 000 eur ja Peterburis 15 300 eur. Jätkame koostöö

tegemist ka Norra ja Rootsi restoranidega, kus käibeks

planeerime kolmandas etapis 137 000 eur; Leedu

restoraniga, käibeks 105 000 eur.

4.etapp

Neljandas etapis liidame programmi juurde Leedu, Norra,

Rootsi. Meie eesmärk 4 etapi lõpuks on Eestist saada kliendiks

min. 650 restorani, Soomest 480, Peterburist 827, Lätist 430, 

 Leedust 420,  Rootsist ja Norrast kokku 275. 

Ettevõtte käive 4 etapi lõpuks kokku eri riikidest üle 1, 42

milj. eurot.

5.etapp

Viie aasta plaan on käive kasvatada vähemalt 2,5

miljonini.

Lisaks viiendas etapis soovime laieneda ka ülejäänud

Euroopa linnadesse ning Moskvasse. 



MEESKOND

Meeskond koosneb oma ala asjatundjatest, kes teavad, kus ja kuidas meeldivalt aega veeta,

maitsvalt süüa ja meeldivalt puhata. Kontrollime restorane ning nende poolt pakutavaid teenuseid,

säästes nii kliendi aega ja kergendades valikuid. Meie peamine eesmärk on kliendi informeeritus

kõige parematest ja huvitavamatest restoranidest Euroopas tugines professionaalide arvustustele.

Meie meeskonna abiga ei jäta klient vahele ühtegi huvitavat üritust, mis toimub tema läheduses ja

vastab tema huvidele. Restoranide majandamine muutub lihtsamaks, kasum suuremaks ja

restoranide kommunikatsioon oma kliendiga vahetumaks. Personaalne ja vahetu

informatsioonivahetus kliendi ja restorani vahel tõstab mõlema osapoole rahulolu teenusega. 
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IT-spetsialistid– 3 inimest

Disainerid – 1 inimest 

Fotograafid – 2 inimest 

Restoranikriitikud- 4 inimest

Juhtimine-3 inimest

Turundajad- 5 inimest

Meeskonnas 18 oma ala spetsialisti:



MEIE TUGEVUSED

Restaurant Guru, TheFork, FourSquare ja TripAdvisor on sarnase

suunitlusega, kuid meid eristab neist hoopis teistsugune lähenemine

kliendile. Olemasolevad rakendused on orienteeritud inimeste

arvamustele, kuid seda kasutatakse sageli ära ebaausa

konkurentsivõttena, kus inimesed saavad informatsiooni, mis ei vasta

tegelikkusele. 

Meie räägime sellest, mis on päriselt ja anname infot reaalajas.

Oleme otsustanud keskenduda oma rakenduste kõige tähtsamatele ja

olulisematele erinevustele: söögikohtade võimalusele teha rakendusega

koostööd ja restoranide arvustajateks on ainult meie sõltumatud

professionaalid. 
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KONKURENTS

Palju kategooriad, mille hulgast valiida

Kiire otsing

Lihtne kasutada

Otsene kööstöö nii restoranidega kui klientidega

Boonusprogramm

Geolokatsioon liigse informatsioonita

Abi restoranidele klientide ligimeelitamiseks

Toimib rahvusvaheliselt
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PROTSESS

Esimese etapi 12 kuu tööd jaotuvad järgmiselt:

 

1.    Rakenduse võimaluste parandamine, selle testimine ja käivitamine- 80%

 

2.    RestoPointi rakenduse populariseerimine ja tutvustamine reklaami ja massimeedia kaudu - 14 %

 

3.    Rakenduse kasvu ja selle võimaluste laiendamise toetus sisenemisel Euroopa turgudele- 6%
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TURULE TULEK
MEIE PARTNERID

Meie turule tulek on jaotatud etappidesse, kus kõigepealt siseneme Eesti turule ning järgnevatel

aastatel laieneme ka Soome, Läti, Leedu, Peterburi, Norra ja Rootsi turgudele. Kogudes nendest

riikidest piisaval arvul kliente ja teadmist kavatseme suuremas plaanis laieneda ka ülejäänud

Euroopa linnadesse ning ka Moskvasse. Kaasame oma lahendusse partnereid taksofirmadest,

Uberist, Boltist  ning Yandexist.

KUTSUME TEID INVESTEERIMA UUENDUSLIKKU

RESTOPOINTI RAKENDUSSE!


