
Laat jouw maaltijd- 
bezorging groeien!
De wereld verandert
• Maaltijdbezorging is ‘s werelds snelst groeiende  
 foodservice kanaal.
• Maaltijdbezorging is een antwoord op de  
     veranderingen in levensstijl (verstedelijking,  
     gemak en digitalisering).
• Klanten verwachten een maaltijd van  
 restaurantkwaliteit bezorgd aan tafel.

Wat betekent dit voor 
restaurants?
• Toename van groeimogelijkheden, zeker als 

je variatie kunt bieden en een maaltijd van 
restaurantkwaliteit kunt bezorgen.

• De mogelijkheid om aan een intensiever 
klantcontact te bouwen: in je restaurant maar  
ook bij de klant thuis

We bieden een full service benadering in maaltijdbezorging
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the sparkle in home delivery

Frites

AARDAPPEL-
PUREE

Appetizers

CONCEPT

Ons doel is om de ‘sparkle’ te zijn in maaltijdbezorging en je met onze full service benadering  
te helpen bij de groei van jouw bezorg omzet. We innoveren en testen voortdurend om de  
beste aardappelproducten en verpakkingsoplossingen te bieden. We inspireren met nieuwe 
concepten, recepten en meer. We delen inzichten, komen met innovaties, bieden leerprogramma’s 
en co-creatie sessies aan.



Maak een speciale menukaart voor maaltijdbezorging. 
Kopieer niet je normale menukaart omdat het erg moeilijk 
is om het kwaliteitsniveau te handhaven in verband met 
bezorgomstandigheden.
Maak een bezorgmenu met gerechten waarvan je weet dat je 
de kwaliteit kunt garanderen. Kijk daarbij naar aspecten als 
krokantheid, temperatuur, variatie, enz.
Werk met een compact menu met ‘all time favorites’ en ‘signature’ 
gerechten.
Voeg kleine verrassings- en traktatie-elementen toe om de klant 
het gevoel te geven van wat ze ook van je restaurant kennen. 
Voeg leuke servetten toe en gebruik mooie duurzame verpakkingen 
om een restaurantsfeer aan de keukentafel van uw klanten te 
creëren.
Benadruk de mogelijkheid van maaltijdbezorging en geef het 
ook toegevoegde waarde door aan te geven dat het een maaltijd is 
gemaakt door de chef-kok, speciaal voor jou.

Wat kan Aviko 
voor je doen?
• De best mogelijke aardappelproducten leveren voor 

bezorging. 
• Je voorzien van makkelijke menusuggesties.
• Inspireren met toegevoegde waarde ideeën.
• Inspireren met personalisatie mogelijkheden om zo 

sympathie en loyaliteit te creëren.
• Adviseren ten aanzien van verpakkingen, gebaseerd op 

onderzoeksresultaten.
• Instructievideo’s beschikbaar stellen voor jouw 

keukenbrigade.
• Marketing en campagne ondersteuning.

Tips & tricks om een succes te 
maken van maaltijdbezorging

Instructievideo’s

the sparkle in home delivery
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Laten we het 
samen doen!
Laat ons weten wat de uitdagingen zijn 
voor jouw keuken in bezorging. We helpen 
je graag bij het vinden van de perfecte 
bezorgoplossing. Ons verkoopteam en 
kenniscentrum staat voor je klaar. 

the sparkle in home delivery

Zorg voor een glimlach 
met een persoonlijke 
‘touch’.


