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Czy to się opłaca?



Czym jest wirtualna
restauracja?
Wirtualne restauracje stworzone przez Rebel Tang pozwalają klientom zamawiać ich ulubione jedzenie do
domu i pracy przez najlepsze platformy takie jak: Glovo, Uber, Wolt czy Bolt. Nasze restauracje posiadają
unikalny branding, menu oraz pełną obsługę marketingową.
Będąc partnerem Rebel Tang nie musisz martwić się o nic poza przygotowaniem jedzenia, nasz zespół
przyjedzie do Ciebie i przekaże Ci wszystkie niezbędne materiały.  

Największą zaletą wirtualnych restauracji jest to, że nie musisz nikogo zatrudniać ani kupować
dodatkowego sprzętu kuchennego, wszystkie dania przygotujesz na sprzęcie jaki posiadasz w restauracji. 



Mamy  6 
konceptów 
restauracyjnych.

Gotowych do wdrożenia 
w Twojej kuchni.



Case Study

Polska -
Sieć restauracji Bierhalle



Restauracja
Sieć restauracji Bierhalle wzorowanych na
niemieckie piwiarnie. Oferują klasyczną kuchnię
Polską i własne kraftowe piwo.

Restauracje znajdują się w największych polskich
miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach.  

Restauracje zlokalizowane są w dużych centrach
handlowych i reprezentacyjnych ulicach miast. 
W ich bezpośrednim otoczeniu znajdują się
dziesiątki znanych i lubianych lokali
gastronomicznych.

Lokalizacja

Konkurencja



Wdrożenie
wirtualnych
restauracji

Proces wdrożenia rozpoczęliśmy od analizy
bezpośredniego otoczenia partnera. Zlokalizowaliśmy
konkurencyjne restauracje, poznaliśmy szczegółowe
dane na temat aktywności mieszkańców, ich
preferencji kulinarnych oraz możliwości finansowych. 

Z uwagi na wielkość kuchni należących do Bierhalle,
zdecydowaliśmy się na uruchamianie wszystkich
konceptów gastronomicznych w odstępach
czasowych. 

Krok 1

Wdrożenie każdej wirtualnej restauracji było
poprzedzone jednodniowym szkoleniem, podczas
którego nasi szefowie kuchni wraz z opiekunem
kompleksowo przedstawili zasady przygotowania dań
i standardy sieci. 

Krok 2

Krok 3



Kompleksowa
obsługa

W trakcie pierwszych 12 miesięcy współpracy
zespół Rebel Tang uruchomił ponad 80
wirtualnych restauracji w sieci Bierhalle.  

W zależności od lokalizacji i sezonu kuchnie
Bierhalle goszczą od trzech do nawet sześciu
wirtualnych restauracji z portfolio Rebel Tang.  

Każda wirtualna restauracja była widoczna na
platformach: Uber, Glovo, Wolt, Bolt Food i
SocialFood.pl. 

Zespół Rebel Tang w 100% zajął się kontaktem z
aplikacjami oraz relacjami z klientami.  



Uzyskane wyniki
Bierhalle



W pierwszych 12
miesiącach partner
wygenerował: 

Całkowita wartość uzyskanej sprzedaży
produktów brutto (GMV).

Wirtualne restauracje
są dodatkiem dla
każdej kuchni.

2,75 MLN zł

ponad 60 000
zamówień

W rok, sieć Bierhalle zrealizowała ponad 
60 000 zamówień z wirtualnych restauracji. 



Średnia ilość zamówień dziennie
całej sieci:
 165+

Wszystkie zamówienia generowane są przez
aplikacje Glovo, Uber Eats, Bolt Food oraz
kanał własny socialfood.pl

Ilość zamówień
generowanych przez
wirtualne restauracje
nie zaburzy działania
Twojej restauracji.

Średnia ilość zamówień dziennie
w pojedynczej lokalizacji:  
 21+



87%

8 na 10 klientów, którzy dokonali
zamówienia z jednej restauracji
- zamówiło potrawy z kolejnych

8 na 10
87% klientów zamówiło więcej
niż jeden raz z wirtualnych

restauracji w sieci Bierhalle.   



Średni Food-
Cost dań wynosi:

Dania z menu wirtualnych restauracji
stworzono od podstaw z myślą o trudnych
warunkach dostawy. Wykorzystujmy produkty,
które dobrze znoszą transport i zachowują
jakość nawet po długiej podróży do klienta.  

25%



Food-Cost najlepiej sprzedających dań:

Pierogi Ruskie Kanapka Prokurator Calzone Capri

8,28% 29,79% 17,42%



W pierwszych 12
miesiącach partner
zarobił: 

Czysty zysk netto partnera po odliczeniu
food-cost'u oraz prowizji Rebel Tang. 

Rebel Tang generuje
dodatkowy przychod
bez inwestycji.

1,1 MLN zł 



Kilka słów 
od partnera.

Uważam, że moje początkowe obawy były
przesadzone. Poziom ryzyka w stosunku do
uzyskanego przychodu jest totalnie zerowy.

Jerzy Becz - Bierhalle Restauracje

Czy wirtualne restauracje generują odczuwalne
przychody dla Państwa biznesu?

Dziecinnie proste, menu które dostaliśmy jest
krótkie i banalne w przygotowaniu. 
Co najważniejsze klienci to zamawiają, 
co przekłada się na nasz przychód.  

Czy przygotowanie potraw z wirtualnych
restauracji jest trudne?

Efektywnie działają, uważam że to jest przyszłość
gastronomii. Ważne żeby odpowiadać na reakcje
klientów i szybko wdrażać nowe koncepty.
Jesteśmy tego świetnym przykładem, przerobiliśmy
w naszych kuchniach ich całe menu i zostawiliśmy
najlepsze! 

Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Rebel Tang?



Zapewniamy:

Rebel Tang pokrywa w 100%
wszystkie prowizje 
w aplikacjach typu Glovo,
Uber, Wolt, Bolt.

Przekazujemy partnerom
znane, ogólnopolskie marki
restauracyjne.  

Widoczność.1

Pokrywamy całościowy koszt
promocji w aplikacjach oraz
zapewniamy działania
marketingowe w social media
oraz kanałach offline.  

Promocja i reklama.2

Zajmujemy się wszystkimi
reklamacjami, współpracą 
z aplikacjami.
 
Negocjujemy ceny zakupowe 
i rozwiązujemy wszystkie
problemy jakie możesz
napotkać. 

Kompleksowa obsługa.3



Rebel Tang pokrywa w 100%
wszystkie koszty związane z prowizją
platform oraz akcje promocyjne.



Uruchom swoją wirtualną restaurację
już dziś i zacznij zarabiać dodatkowe
pieniądze bez żadnej inwestycji.  



Twoja kuchnia
może zarabiać
więcej! 
Skontaktuj się z nami. 

Strona www.rebeltang.com

Adres
email

contact@rebeltang.com


