
 

 

 سامانه ی سفارش غذای آنالین
 

 و هزینه گزاف رستوران داری ندگی چی مِیل میتونید بدون دردسربا داشتن نمای

 از غذا خوردنِ مردم کسب در آمد کنید

 چطور ؟

  توی شهرِ شما چند تا فست فود هست ؟

 رستوران هست ؟چند تا 

 چند تا تهیه غذا و بیرون بر هست ؟

 رضه میکنن ؟غذا هاشون رو به صورت بیرون بر ع قبول دارین هر کدوم به صورت میانگین بیشتر از نصف

 خب حاال مشتری برای تهیه غذا چه دغدغه هایی داره ؟

 برگشتن کنهتایم و زمانی که باید صرف رفتن ، سفارش دادن ، انتظار برای تحویل غذا و  -1

 یله شخصی یا تاکسی یا پیک موتوری بدهسهزینه ای که بابت رفت و آمد و -2

 مجبوره جمع مهمانی یا جلسه رو ترک کنه یا اگه مغازه داره کسی رو بفرسته یا این که مغازه رو ببنده و برگرده -3

 غذا دیر به دستش میرسه -4

 غذا سرد شده و کیفیتش رو از دست داده -5

 نداره و نمیتونه از هر تهیه غذایی که دلش بخواد غذاشو تهیه کنهقدرت انتخاب باال  -6

 اصال شاید مشتری غذای بیرون بر و بازاری دوس نداشته باشه و دلش غذای خونگی بخواد -7

 خب وقتی ما میتونیم تمام این مشکل ها رو حل کنیم ، طبیعیه که مشتری های غذای بیرون بر شهر شما 

( از این راه ساده تر اقدام کنن و سفارش هاشون رو و ...  ها و مغازه دار ها و مشتری های خونگی مراکز صنعتی و کارگاهمثل )

 از سامانه ما انجام بدن

  خب حاال چه اتفاقی میافته ؟

توزیعغذای بیرون بر  مشتری 50تا مرکز تهیه غذا وجود داره که هر کدومشون روزانه  24االن فهمیدیم توی شهر شما حدود   

 سفارش در شهر شما 1200ن که جمعا میشه روزانهمیکن

 این مشتری ها به دالیلی که گفتم از سامانه ما سفارش بدن چی میشه ؟یک دهم  حاال اگه فقط

 خواهد بود.ن اتوم 20،000،000 بیشتر ازماهانه  از سامانه از هر سفارش درآمد شمادرصد سود  20با شما صاحب این سامانه هستید و 
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