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Take- away
CONCEPT KENMERKEN
Complexiteit
Investeringen
Rendement

CONCEPT
Een restaurant past zijn aanbod aan om ook maaltijden aan te bieden om thuis te eten.
Dit is een bestaand aanbod in de stad, maar te weinig ontwikkeld aan de kust.

DOELGROEP
Deze service is gericht op toeristen die gewend zijn aan dit soort service. Dit zijn bezoekers die op zoek zijn naar
gemak en alternatieven om te dineren in een zaak (restaurant, brasserie) of om zelf te koken.
Dit idee kan ook gericht zijn op bezoekers die buiten willen eten, op het strand of in de duinen.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
Diversificatie van het aanbod voor maaltijden thuis: restaurants bieden een alternatief voor het aanbod van
bereide maaltijden beschikbaar in supermarkten, of bij traiteurs.

NODEN WAAROP WORDT INGESPEELD
Het gemak: deze service vermijdt te hoeven winkelen,, na te denken over een menu, te koken.
Binnen een grotere familie kunnen er verschillende gerechten per familielid gekozen worden en zo potentiële
conflicten voorkomen worden die gelinkt zijn aan de keuze van de menu.
Activiteit die kan plaatsvinden in de natuur: voor bepaalde soorten take-away kan men ook op het strand eten.

SPECIFICATIES VOOR MOGELIJKE UITWERKING
•
•
•

Het restaurant biedt een volledig menu aan, of een selectie van gerechten.
De promotie van de take-away kan online of op de traditionele manier worden gedaan met een gedrukt
menu met telefoonnummer voor bestellingen.
De ophaling kan worden gedaan in het restaurant (de echte "Take-Away"), of met een Home Delivery
Service.

MOGELIJKE AANBIEDERS / PARTNERS
Dit is een idee voor restaurants en brasseries. Het helpt om het aanbod te diversifiëren en een nieuwe markt te
openen.
Wat is de toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
Het voordeel voor de ondernemer is de extra inkomsten die met kleine investeringen worden gegenereerd.
Partnerships zijn mogelijk om het aanbod te promoten en te combineren met een Home Delivery Service.

Hefbomen
•
•

Het gebruik van bestaande thuisbezorgingsdiensten
Bestaande buiten dineren infrastructuur: picknick of BBQ-gebied

