Rodos Digital
Faliraki, Rhodes 85100
Covid‐19 Ενημέρωση
Πως και γιατί μπορεί το Digital Menu να βοηθήσει την επιχείρηση σας?
Πέραν από το οικονομικό όφελος το οποίο σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
είναι ένα σημαντικό στοιχείο, υπάρχουν και τα υγειονομικά οφέλη τα οποία στο τέλος
καταλήγουν και πάλι να αφορούν τα οικονομικά της κάθε επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ο ιός του Covid‐19 μπορεί να επιβιώσει έως 28
ώρες σε σκληρές επιφάνειες όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα χερούλια πορτών, τα μενού
των εστιατορίων & μπαρ, σκληρά πλαστικά, plexiglass, τζαμαρίες κ.α. Έτσι τα Digital
Menus γίνονται ακόμη ποιο απαραίτητα από ποτέ. Ποιο κάτω παραθέτουμε μερικούς
από τους λόγους που τα Digital Menus είναι απαραίτητα σε κάθε Εστιατόριο & Μπαρ.
1. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση δεν χρειάζεται να απολυμαίνουν τους καταλόγους
που αναγκαστικά αγγίζει κάθε φορά που ένας πελάτης έρχεται στο εστιατόριο ή μπαρ
και έτσι έχουμε οικονομία σε εργατοώρες και αντισηπτικά.
2. Μειώνουμε την διασπορά όχι μόνο του Covid‐19 αλλά και άλλων ειδών γρίπης και
λοιμώξεων.
3. Θα έχουμε ένα υγιές προσωπικό ικανό να εργάζεται, χωρίς προβλήματα υγείας και
αναρρωτικές άδειες.
4. Οι πελάτες μας, θα μπορούν να νιώθουν ασφαλείς να επιστρέψουν ξανά και ξανά στο
εστιατόριο μας, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά γνωρίζοντας πως η υγεία τους είναι
και δική μας προτεραιότητα.
5. Καταργούμε το κόστος της επανασχεδίασης και εκτύπωσης των καταλόγων, ένα
υπολογίσιμο ποσό, αν λάβουμε υπόψη και τα καλύμματα των καταλόγων.
6. Διατήρηση μιας άψογης εμφάνισης του καταλόγου μας, πλήρως ενημερωμένου, χωρίς
διορθώσεις και μουτζούρες, κάθε φορά που αλλάζουμε μια λέξη στη περιγραφή ή την
τιμή ενός γεύματος ή ποτού.
7. Οι πελάτες μπορούν να αποθηκεύσουν τον κατάλογο στο κινητό ή tablet τους και ανά
πάσα στιγμή μπορούν να παραγγείλουν από το σπίτι τους το επόμενο γεύμα, να
κλείσουν τραπέζι ή να επικοινωνήσουν μαζί σας είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά
(Facebook, Skype, Viber, Tweeter κλπ.

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του Digital Menu
1. Αρχίζοντας από τον χρόνο εργασίας που απαιτείται για την ημερήσια απολύμανση
των καταλόγων. Αν υποθέσουμε πως έχουμε 40 καταλόγους με 6 σελίδες, συν 4
σελίδες τα καλύμματα ή εξώφυλλά, μας κάνουν 10 σελίδες. Μέσος όρος διάρκειας
εργασίας καθαρισμού ανά κατάλογο 3 λεπτά. Άρα έχουμε ένα σύνολο 120 λεπτών
(2 ώρες) να απολυμάνουμε τους καταλόγους μία φορά την ημέρα.
2. Αν προσφέρουμε πρωινό, μεσημβρινό και απογευματινό σε ένα εστιατόριο, τότε
χρειάζεται να απολυμάνουμε τους καταλόγους 3 φορές την ημέρα και αυτό
σημαίνει ένα σύνολο 6 ωρών ανά ημέρα!
3. Εκτός βέβαια από τις εργατοώρες, έχουμε και το κόστος των απολυμαντικών που
σίγουρα ανέρχεται σε ένα σεβαστό ποσό.
4. Ένα επιπλέον κόστος, είναι οι κατάλογοι, που χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε και
να εκτυπώσουμε κάθε χρόνο. Το κόστος για 50 καταλόγους κυμαίνεται μεταξύ 350
€ έως 1,500 € ετησίως ανάλογα με την ποιότητα χαρτιού και τον τύπο καλύμματος.
Πέραν αυτών που προανέφερα, υπάρχει και το θέμα της επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος, μιας και το χαρτί παράγεται από την κοπή των δένδρων. Θα μας κάνει
να νιώσουμε υπερήφανοι που και εμείς κατά κάποιο τρόπο προσφέρουμε κάτι για να
βοηθήσουμε το περιβάλλον που ανήκει σε εμάς και τις επόμενες γενεές.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας,
Γεώργιος Βαγγόπουλος
Rodos Digital
Λεωφ. Ρόδου‐Λίνδου
Φαληράκι Ρόδου 85100
Τηλ: 22410‐86900 & 697‐433‐8460

Scan above QR code for menu samples!
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Or visit http://rodosdigital.gr/digital‐menus.html

