
 غذا نیآنالسفارش  یسامانه 

 دیاز غذا خوردنِ مردم کسب در آمد کن یگزاف رستوران دار نهیبدون دردسر و هز دیتونیم لیمِ یچ یندگیداشتن نما با

  

 شهرِ شما چند تا فست فود هست ؟ یتو

 چند تا رستوران هست ؟

 بر هست ؟ رونیغذا و ب هیچند تا ته

 ؟ کننیبر عرضه م رونیرو به صورت ب شوناز نصف غذا ها شتریب نیانگیهر کدوم به صورت م نیقبول دار

 داره ؟  ییغذا چه دغدغه ها هیته یبرا یخب حاال مشتر

 غذا و برگشتن کنه  لیتحو یصرف رفتن ، سفارش دادن ، انتظار برا دیکه با یو زمان میتا - 1

 بده  یموتور کیپ ای یتاکس ای یشخص لهیکه بابت رفت و آمد وس یا نهیهز - 2

 که مغازه رو ببنده و برگرده نیا ایرو بفرسته  یاگه مغازه داره کس ایجلسه رو ترک کنه  ای یانمجبوره جمع مهم - 3

  رسهیبه دستش م ریغذا د -4

 رو از دست داده تشیفیغذا سرد شده و ک -5

 کنه  هیکه دلش بخواد غذاشو ته ییغذا هیاز هر ته تونهیقدرت انتخاب باال نداره و نم -6

 بخواد  یخونگ یدوس نداشته باشه و دلش غذا یبر و بازار رونیب یغذا یمشتر دیاصال شا - 7

 

 بر شهر شما رونیب یغذا یها یکه مشتر هیعی، طب میمشکل ها رو حل کن نیتمام ا میتونیما م یخب وقت

 راه ساده تر اقدام کنن نیو ... ( از ا و کارگاه ها و مغازه دار ها یمراکز صنعت و یخونگ یها یمشتر)مثل 

 ؟ افتهیم یخب حاال چه اتفاق ، سفارش هاشون رو از سامانه ما انجام بدن و 

تا سفارش داشته  100تا رستوران و فست فود و تهیه غذا وجود داشته باشه و هر کدوم روزانه  24 جمعا اگر توی شهر شما

 سفارش غذا وجود داره . 2400یعنی توی شهر شما روزانه  نباش

  ؟ شهیم یم از سامانه ما سفارش بدن چیکه گفت یلیها به دال یمشتر نیا پنج درصد ازحاال اگه فقط  

 تومان میشه. 000،000،20 ماهیانه بیشتر ازدرآمد شما درصد سود دریافت میکنید که  20از هر سفارش  شما
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