
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.

RESTORANILE
Viime restoranilt info kliendini kiiremini kui kunagi

varem. Kui Teil on oma klientidele välja pakkuda

täiendatud menüü, Live kontsert, uuenenud

sisekujundus, linna parim baarman või miskit muud

huvitavat, siis see info jõuab vaid mõne klikiga

kliendini, kes on teie restorani vastu huvi üles

näidanud või asub restorani läheduses.

Restorane RestoPointis hindavad oma ala

professionaalid. Anname klientidele võimaluse

restorani valida ainult ausa ja usaldusväärse

hinnangu põhjal. Me ei lisa restorane nö.

paremusjärjekorda. Iga restoranil on võimalus olla

avalehel, see info roteerub iga tund. Oluline ei ole

listide tegemine, vaid anda kõikidele restoranidele

võrdne võimalus kliente püüda.

VALIK ON LIHTNE



Restoran saab läbi RestoPointi edastada infot

kliendile ja kasutada RestoPointi

proffessionaalsete hindajate arvustust oma

usaldusväärsuse tõstmiseks.

Kui külastaja leiab tema huvidele sobiva restorani

läbi RestoPointi, siis on ta arvatavasti ka rohkem

rahul restorani teenustega. Rahulolev külastaja

tähendab suurenenud klientide lojaalsust ja on

suurem tõenäosus, et ta soovib restorani ka oma

tuttavatele.

Suureneb külastajate arv. Lisaks olemasolevatele

rahulolevatele klientidele, leiavad restorani üles

uued kliendid (turistid teistest riikidest, teisest

sihtrupist jne.)

Võimalus osaleda boonusprogrammis.

Kasutaja saab RestoPointi kaudu personaalseid,

tema huvidele vastavaid restoranisoovitusi. Nii

kohalik kui turist, asudes restorani läheduses,

saab endale väärtuslikku infot restorani

südmustest, uuest menüüst jne.

Kasutaja saab oma päringule vastavaid

reklaamivabu relevantseid tulemusi (kasutades

erinevaid filtreid, leiab ta enda huvidele vastava

parima restorani)

 Klient saab läbi RestoPointi otse tellida taksot,

Uberit või Bolti

Olles boonusprogrammi liige, saab ta kasutada

oma boonuseid rahvusvaheliselt erinevates

restoranides

RESTORANILE:

VALIK ON LIHTNE

KASUTAJALE:

EELISED



Igale rakenduse kasutajale antakse boonused, mida ta saab rahvusvaheliselt kulutada

või edasi koguda külastades RestoPointi süsteemis olevaid restorane

 Restoranid otsustavad ise, mis boonuspunktide summa eest kliendile pakkuda

RestoPoint teavitab kõiki potensiaalseid kliente restorani hetkepakkumiste ja

uuenduste kohta. 

Pakume rakendusse integreeritud boonusprogrammi, mis võimaldab loobuda kallitest

lojaalsusprogrammidest ja annab juba ostetud liikmelisusele lisaväärtust.

Kuidas see töötab? 

Boonusprogrammiga liitumisel saavad restoranid enda ustele ka spetsiaalseid kleebiseid

BOONUSPROGRAMM

VALIK ON LIHTNE



Restoran otsustab ise, milliste toimingute eest

boonuseid kliendile anda: asutuse külastamine,

sõbrale soovitamine, sotsiaalsetevõrgustike

lehtede jälgimine, restorani külastamine jne. 

Boonusprogramm suurendab restoranis korduvat

müüki ja meelitab uusi kliente.

Programm suurendab restorani kaubamärgi

usaldusväärsuse taset ja äratuntavust.

Suurenev kassavoog.

Kasutaja saab RestoPointi boonuseid kasutada

rahvusvaheliselt 

Klient saab vahetada boonuseid allahindluste,

tasuta jookide ja muude restorani pakkumiste

vastu

Boonusprogammiga liitujatele tehakse aeg ajalt

restoranide poolt kingitusi või eripakkumisi

RESTORANILE:

VALIK ON LIHTNE

KASUTAJALE:

BOONUSPROGRAMMI
EELISED



RESTOPOINTI SPETSIALISTIDE SOOVITUSED
RESTORANI OMANIKELE

RestoPointi tiimiga aitame mõelda ideid, kuidas meelitada teie restorani rohkem kliente.

Kui teil ei ole aega tegeleda reklaami ja restorani turundusega või ei ole uusi ideid, siis

meil on tööl oma ala spetsialistid, kes aitavad koos teiega välja mõelda parimaid

kampaaniad ja erinevaid uusi lahendusi (näiteks menüü muudatus, sisekujunduse

värskendus jne.) klientides huvi äratamiseks. Kogume RestoPointi klientidelt tagasisidet ja

kasutame seda koos restoranidega, et nende teenuse kvaliteeti parandada.

RestoPointi eesmärk ongi aidata restoranidel näidata end parima nurga alt.

VALIK ON LIHTNE



VALIK ON LIHTNE

usaldusväärsed professionaalid, kiire ja asjalik tagasiside

rahvusvaheline kasutajaskond ja suurenev klientuur- turistid ja kohalikud- suurem kasum

mõõdetav tulemus restoranidele

RestoPoint on arendatud arvestades iga selle kasutaja vajadustega, olgu see eraklient või

restoran. Muudame kliendile restorani valiku üle Euroopas usaldusväärseks tuginedes ainult

professionaalide soovitustele. Pakume kasutajatele kiiret ja vahetut informatsiooni

restoranide kõikide teenuste ja võimaluste kohta.

RestoPoint on:

1.

2.

3.

KUTSUME TEID LIITUMA UUENDUSLIKU

RESTOPOINTI RAKENDUSEGA!


