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De Frietist is 15 jaar geleden begonnen

met de aankoop van een klein barakje met

verouderde apparatuur die de omzet sterk

beperkte. Het was een bedrijf dat volledig

zou verdwijnen zonder vernieuwing. Vanaf

het begin leerden ze dat ze moesten

investeren en innoveren om te slagen.
 

Als je eenvoudig eten kunt bestellen,

betalen en thuis laten bezorgen in een paar

klikken op een platform dat er

professioneel uitziet, inclusief foto's, zal dit

je klanten nog tevredener maken en een

hogere omzet als restaurant genereren. Wij

kunnen al onze online klanten in één klik

bereiken, waardoor het gemakkelijk is om

met hen in contact te komen.

De cultuur van de Frietist is om te leren

over de nieuwste en modernste economie

en te anticiperen op wat er gaat komen.

We zullen blijven innoveren en zoeken naar

manieren om samen met onze partners te

groeien. We zijn al overgestapt op levering

in een elektrische auto en hebben 100%

ecologische verpakkingen.

 

Tegenwoordig is het noodzakelijk om

online gevonden te worden. Als u niet

online zichtbaar bent, dan wordt u niet

gevonden door uw klanten. Voordat we

overstapten naar Flipdish namen we

telefonisch bestellingen aan, dit kostte veel

tijd en een oplossing was nodig om onze

bestellingen beter te beheren. 

 

"80% van alle aankopen op de markt

beginnen online, ook al is het om te

controleren of je open bent."
 

De Frietist automatiseert
online bestellen met het

gebruik van Flipdish

www.flipdish.com
Sales@flipdish.com

 

+3140 808 0278
+322 588 2210 
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"We moesten op zoek naar partners die met elkaar integreren zodat we ons

grote aantal bestellingen automatisch kunnen verwerken."

Sven was op zoek naar oplossingen die met
elkaar communiceren en Flipdish biedt
een naadloze integratie met het
Lightspeed kassasysteem. 
"Flipdish geeft ons een bestelsysteem dat

we in onze eigen website kunnen laten
inbouwen, in onze eigen stijl, zodat de
klant niet het gevoel heeft dat ze mijn

website verlaten."
 
Flipdish creëert white label online
bestelwebsites die geschikt zijn voor
mobiel en SEO, samen met
gepersonaliseerde Apps voor zowel
Android als iOS waarmee restaurants
online bestellingen rechtstreeks van hun
klanten kunnen accepteren. 
 
Dit type technologie is van onschatbare
waarde voor onafhankelijke restaurants en
ketens. Waar grotere voedselketens de
middelen hebben om hun eigen software
te bouwen om orders te ontvangen,
hebben kleine en middelgrote bedrijven
het moeilijk. 
 

Flipdish streeft ernaar om de online
besteltechnologie toegankelijk te maken
voor bedrijven van elke omvang door het
instapbedrag zo laag mogelijk te houden
en de transactiekosten bijna te halveren. 
 
Het beste van het hebben van een eigen
bestelplatform is dat een restaurant
volledige controle heeft over hun merk. 
 
Flipdish helpt klanten om meer
bestellingen te krijgen en de
klanttevredenheid te verhogen door
gebruik te maken van loyaliteits- en
retentiecampagnes, pushberichten en
aangepaste kortingscodes. 
 
Restaurants die met Flipdish werken
hebben een meer directe relatie met hun
klanten en hebben de mogelijkheid om
klantgegevens te downloaden en grafieken
te maken voor analyse.

"DOOR EEN IN HET KASSASYSTEEM GEÏNTEGREERD BESTELSYSTEEM KAN

HET PERSONEEL ZICH MEER RICHTEN OP HET BEREIDEN VAN HET ETEN"

 

"ONZE FORMULE, IN COMBINATIE MET FLIPDISH ONLINE BESTELLEN IS ZO

SUCCESVOL DAT WE BINNENKORT ONZE TWEEDE VESTIGING KUNNEN

OPENEN"

"Een foodportal is voor ons geen optie, naast het feit dat wij tussen onze

concurrenten staan, nemen zij ook 13% tot 14% commissie op onze

bestellingen."



BEDRIJF

STATISTIEKEN

De Frietist is slechts één van de

duizenden restaurants die

gebruik maken van het Flipdish

bestelsysteem. Zij gebruiken

Flipdish al sinds oktober 2018 en

zien de omzet maandelijks

stijgen.

S T A T I S T I E K E N

166%
TOTALE VERKOOP GROEI Q2 - Q3

Van Januari 2019 tot Juni 2019 

46%
BESPAARD IN VERGELIJKING MET DE
PORTALEN VAN DERDE PARTIJEN
VOOR HET BESTELLEN VAN
MAALTIJDEN
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www.flipdish.com
Sales@flipdish.com

 

Takeaway.com fees

Flipdish fees

Omzetgroei

Fee Vergelijking

www.flipdish.com
Sales@flipdish.com

 

+31 40 808 0278
+32 2 588 2210 


