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Lojalność to jedna z najbardziej oczekiwanych przez restauratorów 
cech, jaką mogą odznaczać się goście. Najnowsze badania nad wpły-
wem poziomu satysfakcji klientów na świadczone przez restaurato-
rów usługi pokazują, że lojalność to nie tylko wyższe zyski, ale rów-
nież niematerialny wkład w rozwój firmy.

Jak w takim razie stworzyć obiektywnie dobre warunki restauracyj-
ne w dobie indywidualizacji gustów i jak wykorzystać do tego nowo-
czesne technologie?

trwała relacja z gośćmi
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relacje wzajemnych korzyści

Budowanie	relacji	z	gośćmi	restauracji,	które	w	efekcie	mają	dostarczyć	im	wysokiej	satysfakcji	
to	złożony	proces.	Polega	on	nie	tylko	na	dostarczaniu	klientom	dokładnie	tego,	czego	chcą,	
ale	także	na	dostarczaniu	nowych	doświadczeń,	które	wzmacniają	budowane	relacje.	Definicja	
klienta	w	czasach	wysokiej	konkurencyjności	na	rynku	gastronomicznym	i	nowych	nawyków	
konsumenckich	-	znacznie	się	zmienia.

jakimi cechami odznacza się współcześnie lojalny klient odwiedzający lokale gastronomiczne?

 ■ regularnie	odwiedza	wybrany	lokal,	dokonując	w	nim	zamówień	

 ■ korzysta	z	pełnej	oferty	i	jest	gotowy	na	nowe	propozycje	(co	wynika	z	zaufania	do	jakości)	

 ■ chętnie	dzieli	się	opinią	o	ofercie	lokalu	i	jej	walorach	

 ■ upowszechnia	pozytywne	informacje	o	warunkach	restauracyjnych	-	obsłudze,	wystroju	etc.	

 ■ jest	nieufny	w	stosunku	do	konkurencyjnych	ofert	podobnych	lokali	
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jak relacje wpływają 
na sprzedaż? 

Aby	zdać	sobie	sprawę	z	tego,	jak	ważne	jest	budowanie	trwałych	relacji	z	klientami,	wystarczy	
przeanalizować	działania	wielkich	sieci	i	korporacji	gastronomicznych,	które	na	marketingową	
strategię	poświęcają	znaczną	część	zysku.	W	dobie	powszechności	takich	działań	i	wysokiej	
konkurencji	coraz	trudniej	zbudować	wiarygodną	relację,	która	przerodzi	się	w	trwałą	więź	do-
starczającą	wiele	nowych	zamówień.	Dlatego	tak	ważne	w	ostatnich	latach	stały	się	wszelkiego	
rodzaju	działania	z	zakresu	experience	marketingu,	którego	celem	jest	dostarczanie	klientom	
nie	tylko	oczekiwanych	produktów,	ale	także	unikalnych	doświadczeń.	Lojalność	klientów	co-
raz	rzadziej	buduje	się	w	oparciu	o	finansowe	mechanizmy	premiujące	zakupy.	W	wielu	bada-
niach	zauważono,	że	o	decyzjach	zakupowych	w	zglobalizowanym	rynku,	decyduje	szczegół,	
który	dla	konkretnego	klienta	jest	istotną	wartością.	Wiele	z	nich	jest	dziś	na	tyle	powszech-
nych,	że	w	oparciu	o	główne	trendy	można	zbudować	spójny	przekaz,	który	trwale	połączy	nas	
z	rzeszą	klientów.	

Tworzenie	 trwałej	 relacji	 z	 klientami	 to	w	branży	gastronomicznej	 jedno	z	najważniejszych,	
strategicznych	działań.	Budowa	stałej	grupy	odbiorców	pozwala	nie	tylko	na	pewną	swobodę	
finansową,	ale	przede	wszystkim	na	stabilne	funkcjonowanie.	Podpowiadamy	z	jakich	rozwią-
zań	skorzystać	i	jakie	mechanizmy	sprawdzają	się	w	restauracjach	na	całym	świecie.
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15 sposobów na obsługę, 
która zbuduje trwałą relację 
z gośćmi w gastronomii 



spójność i konsekwencja

Dotyczy	to	wszystkich	składowych	elementów,	które	są	częścią	twojej	oferty.	Doświadczenie	
z	wizyty	w	 restauracji	 to	 już	nie	 tylko	 samo	 jedzenie.	 Pamiętaj,	 że	na	wrażenie	 gości	mają	
wpływ	również	takie	składowe	jak	wystrój	wnętrz	czy	elementy	dekoracyjne.	Menu,	które	udo-
stępniasz	gościom	musi	mieć	swoje	odzwierciedlenie	w	tym,	jak	prezentujesz	lokal.	Ważnymi	
elementami	są	również:	światło,	dopasowana	muzyka	i	właściwa	wentylacja.	Spójna	kompo-
zycja	oferty	lokalu	jest	łatwiej	odczytywana	przez	stałych	i	nowych	gości,	którzy	zajmując	stolik	
-	wiedzą,	czego	się	spodziewać.	Odpowiednio	dopracowana	koncepcja	wizualna,	która	znaj-
dzie	odzwierciedlenie	w	karcie	menu,	dodatkach	na	stołach,	elementach	dekoracyjnych	we	
wnętrzu	a	nawet	w	materiałach	wykorzystywanych	online	–	posty	na	instagramie,	facebooku	
czy	stronie	firmowej	–	pozwoli	 restauracji	na	dłużej	pozostać	we	wspomnieniach	gości.	 To	
również	element,	który	wyróżni	Wasz	biznes	na	tle	wielu	innych	lokali	gastronomicznych.	
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Goście	pojawiający	się	w	lokalu	to	potencjalni	klienci,	którzy	zdecydowali	się	zostawić	w	nim	
swoje	pieniądze	i	nie	trzeba	ich	do	tego	specjalnie	namawiać.	Wystarczy	umiejętnie	zaplano-
wać	strategię	i	skutecznie	ją	realizować.	Jednym	z	jej	elementów	są	bezpłatne	przekąski,	które	
klienci	najczęściej	otrzymują	w	czasie	oczekiwania	na	danie	główne.	Zazwyczaj	są	to	proste,	
budżetowe	dodatki,	które	mogą	jednak	przybrać	kreatywną	formę	pozwalając	gościom	na	po-
znanie	nowych,	nieznanych	smaków.	Klienci	nie	chcą	czekać	długo	na	swoje	zamówienie,	ale	
jeśli	zaoferujesz	im	coś,	co	umili	im	ten	czas,	na	pewno	łaskawiej	spojrzą	na	czas	oczekiwania.	
Formę	czekadełka	może	również	pełnić	lampka	szampana	czy	świeżo	wyciskany	sok.	A	może	
w	Twojej	restauracji	można	kupić	sok	z	buraka?	Wykorzystaj	to	i	daj	klientom	kieliszek	na	spró-
bowanie.	Nie	 tylko	zapewnisz	sobie	więcej	 czasu	na	przygotowanie	posiłków,	ale	wywołasz	
pozytywne	emocje	już	na	samym	początku	wizyty	klientów	w	Twoim	lokalu.

8

darmowe przekąski i próbki dań
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Personalna	obsługa	kelnerska	to	jeden	z	trzech	filarów	budujących	satysfakcję	klienta.	Choć	
na	ten	temat	powstały	dziesiątki	książek,	to	oczekiwania	gości	są	stale	niezmienne	i	wystarczy	
zwrócić	uwagę	na	kilka	ważnych	rzeczy:

9

poświęć	gościom	uwagę 
i	okaż	im	zainteresowanie

przekaż	najważniejsze	informacje	(o	czasie	oczekiwania,	
alergenach,	ostrości	potraw	lub	specyficznych	aromatach)	

poznaj	ich	preferencje 
i	oczekiwania

nastaw	się	na	słuchanie 
i	wyciągaj	właściwe	wnioski 
z	tego	co	mówią	goście

nie	staraj	się	na	siłę	wpłynąć 
na	zmianę	ich	decyzji

trafnie	proponuj	dodatkowe	
pozycje,	które	odpowiadają	
zamówionym	daniom

utrzymuj	stały	kontakt 
i	upewnij	się,	że	goście	mają	
wszystko,	czego	potrzebują

precyzja obsługi
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Pracę	kelnerów	doskonale	będą	wspierać	mobilne	terminale	wyposażone	w	system	POS,	któ-
ry	pozwoli	w	pełni	 skupić	 się	na	 rozmowie	 z	 klientem,	odpowiedzieć	na	wszystkie	pytania,	
które	się	pojawią.	Wgląd	do	menu	z	informacjami	o	alergenach,	składnikach	potraw	czy	da-
niach,	które	właśnie	się	skończyły	daje	kelnerowi	pewność,	że	nie	popełni	błędu.	Dodatkowo,	
możliwość	wbicia	zamówienia	jeszcze	przy	stoliku	klientów	sprawia,	że	od	razu	trafia	ono	na	
kuchnię,	a	czas	oczekiwania	na	potrawę	będzie	krótszy.	A	to	znów	w	perspektywie	przyczyni	
się	do	wzrostu	satysfakcji	klientów.

10



11

Nowe	 technologie,	 które	pojawiają	się	w	 lokalach	gastronomicznych	coraz	mniej	 zaskakują	
gości.	 Ich	powszechne	stosowanie	w	wielu	komercyjnych	branżach	sprawia,	że	jesteśmy	na	
nie	otwarci	i	chętnie	z	nich	korzystamy.	Samoobsługowe	kioski	mogą	nie	tylko	pomóc	rozła-
dować	kolejki	w	godzinach	szczytu,	ale	 także	prezentować	atrakcyjne	 treści	marketingowe.	
Ustawienie	ich	w	przestrzeni	lokalu	może	pozytywnie	wpłynąć	na	wizerunek	restauracji	i	skło-
nić	nowych	klientów	do	skorzystania	z	oferty.		Kioski	mogą	być	również	przydatne	dla	klientów	
obcojęzycznych,	dzięki	dodaniu	kilku	wersji	 językowych.	Pozwoli	 to	 zminimalizować	barierę	
językową.	Kioski	sprzedażowe	z	odpowiednio	dopasowanym	systemem	są	w	stanie	zwiększyć	
średnią	wartość	rachunku,	co	wpłynie	pozytywnie	na	zysk	lokalu.	W	dobie	ograniczania	kon-
taktu	pomiędzy	klientami	a	personelem,	takie	urządzenia	mogą	się	przyczynić	do	zwiększenia	
poczucia	bezpieczeństwa.	W	ostatnich	latach	widzimy	jak	duże	ma	to	znaczenie.		

11

W	 dzisiejszych	 czasach	 zmiany	 nadchodzą	 niesamowicie	
szybko.	 Zastosowanie	nowych	 technologii	 i	 rozwiązań	po-
zwoli	 zdobyć	 przewagę	 konkurencyjną,	 usprawnić	 pracę,	
ale	również	przyciągnąć	do	lokalu	osoby,	które	są	ciekawe.	
Zdobywanie	nowej	grupy	odbiorców	może	w	rezultacie	roz-
szerzyć	grupę	lojalnych	klientów,	a	przecież	o	to	nam	cho-
dzi.	Menu	w	postaci	 kodu	QR	dostępnego	na	 urządzeniu	
mobilnym,	a	może	robot	w	roli	kelnera	czy	jako	jego	pomoc-
nik?	Bądź	ciekawy	świata	i	nowości,	które	urozmaicą	ofertę	
Twojej	restauracji.

kioski samoobsługowe 
i nowinki technologiczne 
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To	 jedno	z	najpowszechniejszych	narzędzi	marketingowych,	które	wzmacnia	więź	z	klienta-
mi	premiując	ich	konsekwentny	wybór.	Odpowiednie	skonfigurowanie	programu	jest	jednak	
sporym	wyzwaniem.	Nakład	pracy	związany	z	tworzeniem	własnego	narzędzia	mogą	jednak	
wesprzeć	nowoczesne	systemy	sprzedażowe,	które	są	wyposażone	w	specjalne	moduły	zbie-
rające	dane	o	nawykach	klientów.	Automatyczne	naliczanie	premii	bądź	przyznawanie	specjal-
nych	bonusów	umożliwia	prowadzenie	programu	lojalnościowego	bez	konieczności	poświę-
cania	czasu	na	ciągły	nadzór	nad	programem.

12

program lojalnościowy
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karty, naklejki, stemple
najstarszy	i	najprostszy	sposób.	Klienci	dostają	kartę	klienta,	a	po	każdej	trans-
akcji	nowe	stemple	bądź	naklejki.	Po	uzbieraniu	odpowiedniej	liczby	otrzymu-
ją	darmowy	produkt	lub	zniżkę	na	kolejne	zamówienie.	To	prosty	sposób	na	
zachęcenie	klientów	do	kolejnych	odwiedzin,	które	w	jasny	sposób	przyczynią	
się	do	uzyskania	nagrody.

system punktowy
jest	prowadzony	za	pomocą	rejestrowanej	karty	elektronicznej,	danych	do-
stępowych	do	konta	lub	aplikacji	mobilnej.	Podczas	każdej	transakcji	na	kon-
to	klienta	naliczane	są	punkty,	które	finalnie	 traktowane	są	 jako	waluta.	Po	
uzbieraniu	pewnych	poziomów	klient	może	wymienić	punkty	na	określone	
nagrody.		

stała zniżka dla lojalnych klientów
w	sytuacji,	w	której	dobrze	znamy	odwiedzających	nasz	lokal	możemy	zaofe-
rować	lojalnym	klientom	stałą	zniżkę	na	zamówienia.	Ten	system	może	się	też	
sprawdzić,	jeśli	w	naszej	okolicy	są	określone	osiedla	mieszkaniowe	i	chcemy	
zachęcić	mieszkańców	do	odwiedzania	naszego	lokalu.	Sposobem	weryfikacji	
może	być	dedykowana	karta	lub	dane	dostępowe	do	aplikacji.

Programy	lojalnościowe	w	gastronomii	mogą	przybierać	różne	formy,	m.in.:	
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Coraz	więcej	 konsumentów	 zwraca	 uwagę	na	 to,	 jakie	 konsekwencje	 dla	 środowiska	mają	
dokonywane	zakupy.	Trend	eko	już	od	kilku	lat	dynamicznie	rozwija	się	w	gastronomii.	Naj-
częściej	można	go	dostrzec	w	segmencie	opakowań,	które	coraz	częściej	są	biodegradowalne	
lub	co	najmniej	nadają	się	do	całkowitego	recyklingu.	Eko	w	restauracji	 to	 również	sprawa	
resztek	 i	 przede	wszystkim	zakupów.	Każdy	 lokal	mierzy	 się	 z	dylematem	 -	 co	 z	 resztkami	
pozostającymi	po	procesie	obróbki	oraz	pozostawionymi	przez	klientów.	Rozwiązanie	kilka	
lat	 temu	 znaleźli	młodzi,	 brytyjscy	 kucharze,	 którzy	 zaczęli	 kompostować	biodegradowalne	
resztki.	Powstały	kompost	wykorzystali	później	jako	nawóz	do	własnych	hodowli	ziół	i	warzyw	
używanych	w	restauracji.	Najważniejsza	dla	budowania	relacji	z	klientem	jest	 jednak	komu-
nikacja,	w	której	opowiesz	o	tym,	skąd	pochodzą	twoje	warzywa,	jak	zagospodarujesz	resztki 
i	z	jakich	opakowań	korzystasz.	Z	pewnością	dla	wielu	klientów,	takie	informacje	będą	przydat-
ne	przy	wyborze	restauracji.	Postaraj	się	również	zastępować	sprzęt	użytkowy	profesjonalny-
mi	rozwiązaniami,	które	rzadziej	ulegają	awariom	i	pobierają	zdecydowanie	mniej	prądu.

14

więcej o energooszczędności przeczytasz w naszym ebooku

trendy i zwyczaje eko

https://bit.ly/3qGc64V
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Duże	znaczenie	ma	również	społeczna	odpowiedzialność	biznesu.	Młodsze	pokolenia,	które	
coraz	częściej	stają	się	grupą	docelową	lokali	gastronomicznych	przykłada	do	tego	dużą	wagę.	
Młodzi	ludzie	chcą	nie	tylko	dobrze	zjeść,	spędzić	czas	w	miłej	atmosferze,	ale	również	utoż-
samiać	się	z	firmami	i	markami,	które	działają	na	rzecz	środowiska.	Dokładasz	już	wszelkich	
starań	do	bycia	eko	wewnątrz	swojego	biznesu,	ale	jak	oddziałujesz	na	najbliższe	otoczenie?	
Integracja	zespołu	podczas	sprzątania	lasu,	sadzenie	drzew	czy	wsparcie	osób	w	gorszej	sytu-
acji	życiowej	–	pochwal	się	swoimi	działaniami	i	zaangażuj.	Na	pewno	zostanie	to	docenione.		

Lokalność	społeczna	to	również	marki	i	artyści,	którzy	działają	w	tym	samym	mieście.	Koncert	
zespołu,	pokaz	mody	czy	wernisaż	prac	z	możliwością	kupna	na	pewno	przypadnie	do	gustu	
klientom	Twojego	lokalu.	Pomyśl	o	długofalowej	współpracy	z	lokalną	pracownią	ceramiczną	
i	podawaj	swoim	gościom	herbatę	i	kawę	w	ich	wyrobach.	To	nie	tylko	ciekawy	koncept	dla	
gości,	ale	również	forma	wzajemnej	promocji.

15

pamiętaj o lokalnej społeczności
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Polacy	w	ostatnich	latach	przyzwyczaili	się	do	posługiwania	kartami	płatniczymi.	Stosowanie	
gotówki	 staje	 się	 coraz	bardziej	marginalną	metodą	płatności	na	 rzecz	 takich	 trendów,	 jak	
płatności	kartą	zbliżeniową,	telefonem	czy	nawet	zegarkiem.	W	czasie	pandemii	niespodzie-
wanie	najpopularniejszą	metodą	płatności	został	Blik,	który	w	handlu	elektronicznym	wyprze-
dził	wszystkie	inne	formy.	Warto	o	tym	pamiętać	wybierając	urządzenia	obsługujące	płatności.	
Klienci,	którzy	coraz	rzadziej	noszą	ze	sobą	gotówkę	chętniej	wybierają	miejsca,	gdzie	mogą	
dokonać	zakupu	nowoczesnymi	metodami	płatności.	Warto	śledzić	przy	 tym	nowinki	 tech-
nologiczne	aby	być	na	bieżąco	z	rozwiązaniami,	które	w	ciągu	kilku	miesięcy	mogą	stać	się	
masowym	i	powszechnym	narzędziem	płatniczym.		
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Co ważne, od stycznia 2022 roku w Polsce wszedł obowiązek 
zapewnienia klientom możliwości dokonania elektronicznej płatności.

To już nie tylko dobry wybór, ale również konieczność.

Tu	znowu	z	pomocą	przychodzą	mobilne	stanowiska	sprzedażowe,	które	odpowiednio	dosto-
sowane	pozwalają	kelnerowi	przyjąć	płatność	przy	stoliku.	Kelner	nie	musi	udać	się	do	termi-
nala,	sprawdzać	rachunku	i	go	przynosić	–	wszystkie	te	czynności	może	wykonać	w	obecności	
klientów.

dogodne formy płatności  
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W	budowaniu	relacji	z	klientami	kluczową	rolę	odgrywa	komunikacja.	Formułowanie	i	plano-
wanie	jej	treści	jest	procesem	strategicznym.	Jednak	oprócz	nadawania	komunikatów	równie	
ważny	jest	ich	odbiór	-	czyli	słuchanie	opinii	klientów.	To	właśnie	z	ich	pomocą	klienci	najczę-
ściej	dokonują	wyboru	miejsca,	do	którego	udadzą	się	na	posiłek.	W	dobie	nie	zawsze	wiary-
godnych	opinii	w	social	mediach	warto	przejąć	inicjatywę	i	zwrócić	się	z	pytaniami	do	klientów,	
żeby	móc	podzielić	się	odpowiedziami	z	szerszym	gronem	odbiorców.	Warto	do	 tego	celu	
przygotować	 ankietę,	 która	może	 się	 składać	 nawet	 tylko	 z	 dwóch	 lub	 trzech	 pytań,	 które	
można	umieścić	np.	na	papierowych	podkładkach	stołowych.	Ankietę	trzeba	jednak	dobrze	
przemyśleć.	Podstawowe	reguły	jej	konstruowania	mówią,	że	najpierw	powinniśmy	postawić	
jedno	konkretne	pytanie,	na	które	chcemy	uzyskać	odpowiedź,	później	wymyślamy	pytania	
pomocnicze,	które	mogą	nam	pomóc	znaleźć	odpowiedź	na	postawione	pytania,	a	dopiero	
na	koniec	do	każdego	z	nich	układamy	pytania	ankiety.	Nie	zawsze	muszą	to	być	newralgicz-
ne	kwestie,	jak	smak	potraw	czy	czas	obsługi.	Pytania	nie	muszą	być	również	zobowiązujące 
i	mogą	dotyczyć	wystroju,	lokalizacji,	godzin	otwarcia	czy	pozycji	w	menu,	bez	których	klienci	
nie	wyobrażają	sobie	naszej	oferty.

17

zapytaj klientów o opinię 

skorzystaj z naszych przykładowych pytań
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W	czasie	pandemii,	gdy	straty	liczyła	cała	branża	-	dynamicznie	rozwijał	się	cały	sektor	delivery.	
Oszacowano	nawet,	że	w	ubiegłym	roku	stanowił	on	połowę	wartości	całej	branży.	Przez	kilka	
miesięcy	obostrzeń,	wielu	niezdecydowanych	konsumentów	zaczęło	sięgać	po	telefon	lub	po-
szukiwać	w	internecie	swoich	ulubionych	restauracji.	To	właśnie	dzięki	dostawom	większości	
lokali	udało	się	przetrwać,	a	podtrzymana	relacja	z	klientami	skutkuje	dziś	częstymi	wizytami	
na	miejscu.	Prowadząc	restaurację	warto	zaplanować	sposób	realizacji	dostaw,	nawet,	gdyby	
były	przeznaczone	tylko	dla	stałych	klientów.		

Warto	poświęcić	temu	więcej	niż	chwilę.	Zastanówmy	się,	które	potrawy	nadają	się	na	dosta-
wę.	Namoczony	i	zimny	hamburger	może	nie	spotkać	się	z	pozytywną	opinią	klientów.	Waż-
ne	jest	nie	tylko	odpowiednie	opakowanie	produktów,	które	pozwoli	jak	najdłużej	zachować	
temperaturę.	Zwróć	uwagę	na	składniki,	które	możesz	dostarczyć	oddzielnie,	żeby	doznania	
smakowe	były	najbardziej	zbliżone	do	tych	w	lokalu.	Klienci	mają	różne	preferencje	jeśli	chodzi	
o	ostrość	potraw	czy	dodatki.	Dostarczenie	rukoli,	kolendry	czy	natki	pietruszki	w	oddzielnym	
pojemniku	może	się	spodobać	osobom,	które	nie	lubią	tych	składników.	Osobny	pojemnik	na	
sos,	który	nie	zmieni	konsystencji	potrawy	to	także	dobry	pomysł.	Spróbuj	jak	najlepiej	dopa-
sować	menu	pod	kątem	dostaw	i	uzyskaj	pozytywne	opinie	swoich	klientów.	W	dostawie	od-
chodzi	nam	również	możliwość	spersonalizowanego	traktowania	klientów.	Nie	mamy	kelnera,	
który	podejdzie	do	stolika,	uśmiechnie	się	i	sprawi,	że	wizyta	w	lokalu	zapadnie	w	pamięci	na	
długo.	Takie	zamówienia	są	często	realizowane	przez	zewnętrzne	portale,	a	dostawców	zwy-
czajnie	nie	znamy.	Pomyśl	o	napisaniu	zabawnego	tekstu	na	opakowaniu,	życz	smacznego	czy	
wykorzystaj	 imię	z	zamówienia,	żeby	sprawić,	że	klient	poczuje	się	doceniony	 i	wyróżniony.	
Wszystkie	detale	mają	znaczenie,	nie	można	o	tym	zapomnieć.

18

możliwe dostawy
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Coraz	popularniejszym	trendem,	który	pojawia	się	w	gastronomii	-	 jest	oferowanie	jednost-
kowych	produktów,	które	można	zakupić	na	wynos.	Wiele	restauracji	w	czasie	pandemii	prze-
stawiło	produkcję	dań	na	dystrybucję	garmażeryjną	oferując	swoje	produkty	w	sklepach	sta-
cjonarnych	 i	 internetowych.	Wiele	 takich	 rozwiązań	okazało	 się	 udanym	 zabiegiem.	 Klienci	
chętnie	 sięgają	po	 takie	produkty.	 Produkty,	 które	pochodzą	 z	 ich	 regionu,	odznaczają	 się	
jakością	i	stanowią	alternatywę	dla	masowych	produktów	sklepowych.	Możliwość	zabrania	ze	
sobą	nawet	drobnego	produktu	lub	odnalezienie	go	w	sklepie	z	pewnością	wzmocni	satysfak-
cjonującą	relację	z	klientem.	

19

Połącz	 to	 z	 less	 waste	 i	 wykorzystaj	 produkty,	
które	Ci	zostały.	Kiszonki	czy	naturalne	soki	wa-
rzywne	 to	doskonały	pomysł	na	wykorzystanie	
tego,	 co	nam	zostało,	 jednocześnie	dając	oka-
zję	klientom	na	zabranie	produktów	do	domu.	
Naturalny	 sok	 zareklamuj	dając	 jako	darmową	
przystawkę	przed	dostarczeniem	jedzenia.		

Ciekawą	opcją	są	również	gotowe	półprodukty	
do	przygotowania	posiłku	w	domu.	Odpowied-
nio	 spakowane	 ciasto	 na	 pizzę,	 sos	 pomido-
rowy	 i	 składniki	 dostarcz	 do	 klienta	 z	 pięknie	
przygotowanym	przepisem.	Radość	z	przygoto-
wania	własnego	posiłku	może	na	długo	zostać 
w	głowach	klientów.

zabierz mnie ze sobą
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Dobrym	pomysłem	na	większe	zaangażowanie	klientów	jest	przygotowanie	atrakcji,	w	których	
mogą	wziąć	udział.	Konkurs	z	nagrodami	zwiększy	zaangażowanie	w	social	media	 i	pozwoli	
dotrzeć	do	kolejnych	odbiorców.	Nagroda	w	postaci	darmowej	kolacji	przysporzy	Ci	klientów,	
którzy	mogą	się	podzielić	swoją	wygraną	z	innymi.	Dedykowane	wydarzenia	w	lokalu	pozwolą	
na	zbudowanie	pozytywnych	doświadczeń.	Zorganizuj	warsztaty	z	pieczenia	pizzy	dla	dzieci 
i	dorosłych,	wspólnie	przygotujcie	zupę	z	sezonowych	produktów	czy	upieczcie	frytki	z	ulubio-
nych	warzyw.	Zaproś	klientów	do	wymyślenia	nowej	pozycji	w	menu	–	przygotujcie	ją	wspólnie	
podczas	warsztatów	i	dodajcie	jako	stałą	pozycję.	Takie	wydarzenia	przybliżą	klientów	do	per-
sonelu	lokalu,	a	zebrane	informacje	wykorzystaj	do	personalizacji	obsługi	klienta.	To	również	
idealny	moment	na	komunikację	z	klientami	–	opowiedz	skąd	są	produkty,	które	są	wykorzy-
stywane	do	przygotowania	potraw,	a	także	co	się	z	nimi	stanie,	kiedy	nie	uda	się	ich	wszystkich	
sprzedać.

20

wejdź w interakcję z klientami
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Kalendarz	 świąt	 nietypowych	 jest	 pełen	okazji	 do	 okazyjnej	 promocji	w	 lokalach	 gastrono-
micznych.	 Świętuj	 Dzień	 Czekolady	 promocją	 na	 brownie	 szefa	 kuchni,	 obniż	 cenę	 pizzy 
w	jej	dzień	czy	zaproponuj	darmowy	kieliszek	wina	przy	okazji	jego	święta.	Sama	promocja	nie	
przyniesie	 jednak	sukcesu,	 jeśli	odpowiednio	nie	poinformujesz	o	 tym	swoich	klientów.	Do	
tego	celu	wykorzystaj	wszystkie	kanały	social	media.	Zdjęcie	apetycznych	frytek	z	informacją 
o	promocji	może	zapewnić	większy	ruch	w	restauracji,	nie	zmarnuj	tej	okazji.	Do	informowania	
o	promocjach	idealnie	nadają	się	również	ekrany	Digital	Signage,	które	zaprezentują	klientom	
promocyjną	grafikę	i	zachęcą	do	skorzystania	z	promocji.	Klient	może	się	również	dowiedzieć	
o	specjalnej	ofercie	na	kiosku	samoobsługowym	–	zarówno	podczas	składania	zamówienia,	
jak	i	w	momencie	kiedy	nikt	z	kiosku	nie	korzysta.	Wystarczy	odpowiednie	zaplanowanie	wyga-
szacza,	żeby	wszyscy	dowiedzieli	się	o	tym,	co	jest	produktem	dnia	czy	daniem	w	wyjątkowej	
cenie.

21

planuj promocje i nie zapomnij 
o nich poinformować 
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Osoby,	które	decydują	się	na	spożywanie	posiłków	poza	domem	chcą	odpocząć.	Jeśli	wśród	
swoich	gości	zauważasz	sporo	rodzin	z	dziećmi	postaraj	się	zadbać	o	najmłodszych.	Szczę-
śliwe	dziecko	to	szczęśliwy	rodzic.	Zorganizuj	w	swojej	restauracji	kącik	dla	dzieci	z	prostymi	
zabawkami	czy	kolorowankami.	Raz	na	jakiś	czas	zatrudnij	animatora,	który	w	niedzielne	połu-
dnie	zajmie	uwagę	dzieci,	a	rodzicom	pozwoli	w	pełni	delektować	się	posiłkiem.

22

Warto	 jednak	nie	 zapominać	o	osobach,	 które	 z	dziećmi	nie	przychodzą.	
Odpowiedni	podział	sali	może	być	dobrym	pomysłem.

zadbaj o klientów z dziećmi, 
ale i bez nich
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Przywiązanie	ludzi	do	swoich	zwierzęcych	domowników	jest	kolejnym	aspektem,	który	powi-
nieneś	wziąć	pod	uwagę.	Coraz	więcej	osób	nie	tylko	bierze	psa	czy	kota,	ale	również	chce 
z	nim	wychodzić	do	lokali.	Zadbaj	o	milusińskich,	czym	na	pewno	wzbudzisz	sympatię	ich	wła-
ścicieli.	Samo	przyzwolenie	na	wzięcie	zwierzaka	do	lokalu	już	nie	wystarczy.	Okaż	zaintereso-
wanie	i	zaproponuj	miskę	wody.	Ciekawym	pomysłem	jest	również	dodanie	do	menu	dwóch	
czy	trzech	propozycji	dla	zwierzaka	–	psi	tatar,	chrupiące	przekąski	a	może	psie	lody	w	okresie	
letnim?	Sprawdź	czy	w	Twoim	mieście	nie	ma	firmy,	która	zajmuje	się	produkcją	karmy.	Lo-
kalna	kooperacja,	wspieranie	polskich	marek	i	dopasowana	oferta	dla	każdego	gościa.	Taka	
propozycja	z	pewnością	przypadnie	do	gustu	opiekunom,	którzy	chętnie	podzielą	się	opinią 
w	internecie	oraz	ze	swoimi	znajomymi.

23

nie zapominaj o pupilach
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Sposobów na budowanie lojalności klientów i stworzenie niepowta-
rzalnej atmosfery w lokalach gastronomicznych jest naprawdę wie-
le. Jednak samo ich zaplanowanie i realizowanie nie wystarczy. Nie 
zapomnij poinformować klienta o wszystkich atrakcjach, które jesteś 
w stanie zaoferować. Ale co najważniejsze – rozmawiaj z klientem. 
Dowiedz się, jaka jest jego opinia, czego mu brakuje, a co w Twoim 
lokalu docenia najbardziej. Dzięki temu będziesz wiedział czy z cze-
goś zrezygnować, a do czego powinno się przykładać większą uwagę.

skontaktuj się z nami!

wiesz już,
co sprawdzi się

u ciebie? 

mailto:info%40posiflex.com.pl?subject=
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przykładowa ankieta 
zadowolenia klienta  

Poniżej	przygotowaliśmy	kilka	pytań,	które	możesz	umieścić	w	ankiecie,	żeby	zbadać	czy	klienci	
są	zadowoleni	z	Twoich	usług,	czy	jest	coś,	co	mógłbyś	poprawić	i	nad	czym	popracować.	Bez	
tych	informacji	możesz	się	tylko	domyślać,	czy	Twoje	działania	przynoszą	realne	skutki.		

Taką	ankietę	możesz	dostosować	pod	siebie,	pod	swój	lokal	i	pod	to,	co	aktualnie	chcesz	spraw-
dzić.	Wprowadzasz	nowe	menu?	Zapytaj	klientów,	czy	dania	im	smakują.	Masz	ochotę	zorga-
nizować	koncert	czy	kurs	wypiekania	pizzy?	Dowiedz	się,	czy	klienci	będą	tym	zainteresowani	
i	jakich	atrakcji	od	Ciebie	oczekują.	A	może	chciałbyś	się	dowiedzieć,	co	klienci	mają	ochotę	Ci	
powiedzieć?	Po	prostu	ich	o	to	zapytaj!	

Taka	ankieta	nie	może	być	zbyt	długa,	więc	jednorazowo	staraj	się	zadać	maksymalnie	10	-	15	
krótkich	pytań.	Tak,	żeby	odpowiedź	nie	zajmowała	klientom	dłużej	niż	5	minut.
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przykładowe pytania
1. Jaka	jest	Twoja	ogólna	ocena	restauracji?

2. Jak	oceniasz	smak	zamówionych	potraw?

3. Jaka	jest	szansa,	że	odwiedzisz	nas	ponownie?

4. Jak	oceniasz	jakość	obsługi?

5. Jak	prawdopodobne	jest,	że	polecisz	nasz	lokal	swoim	znajomym?

6. Czy	jest	coś,	co	chciałbyś/chciałabyś	nam	powiedzieć?

7. Co	możemy	zrobić,	żebyś	na	koniec	wizyty	powiedział	„wow”?	:)

8. Proszę	oceń	swoje	doświadczenie	w	restauracji	związane	z:

 > Ogólne	doświadczenie

 > Czystość	lokalu

 > Smak	posiłków

 > Obsługa	kelnerska

 > Czas	oczekiwania

 > Dostępne	formy	płatności

9. Określ,	w	jakim	stopniu	poniższe	kwestie	są	dla	Ciebie	istotne	przy	wyborze	restauracji:

bardzo	istotne istotne obojętne mało	istotne nieistotne

położenie	lokalu

wystrój	restauracji

możliwość	dokonania	rezerwacji

posiadanie	ogródka	piwnego

serwowanie	alkoholu

bogate	menu

zróżnicowane	menu

tematyczność	restauracji 
(np.	chińska,	indyjska)

obsługa	kelnerska

klimatyzacja/ogrzewanie

ceny	dań

Można	udzielić	jednej	odpowiedzi	w	wierszu.
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10. Jak	często	jesteś	gościem	naszej	restauracji?

11. Jeżeli	chciałbyś	zmienić	coś	w	naszej	restauracji,	co	by	to	było?

12. Jak	oceniasz	stosunek	jakości	jedzenia	do	ceny?

13. Jaka	jest	jakość	naszych	usług	w	porównaniu	z	innymi	restauracjami,	które	odwiedzasz?

14. Jaką	ogólną	ocenę	wystawiłbyś/wystawiłabyś	naszej	restauracji?

15. Czy	czułeś/czułaś	się	mile	przywitana	po	wejściu	do	restauracji?

16. Co	Ci	się	podoba	w	naszej	restauracji?

17. Jak	oceniasz	lokalizację	restauracji?

18. Jak	oceniasz	godziny	otwarcia	lokalu?

19. Jak	oceniasz	wystrój	lokalu?

20. Jak	oceniasz	sposób	podania	posiłku?

21. Jak	oceniasz	czystość	toalet?

22. Jak	oceniasz	dostępność	informacji	o	promocjach?

23. Jak	oceniasz	wielkość	naszej	restauracji?

24. Jak	oceniasz	atrakcje	dla	najmłodszych?

25. Czy	jesteś	zadowolony/zadowolona	z	podejścia	obsługi	do	Twojego	zwierzaka?

26. Czy	jest	coś,	co	moglibyśmy	zrobić	w	podejściu	do	zwierząt	lepiej?

27. Czy	zamawiałaś/zamawiałeś	coś	od	nas	z	dostawą?	(jeśli	nie	przejdź	do	pytania	31)

28. Jeśli	tak	–	jak	oceniasz	czas	realizacji	dostawy?

29. Jeśli	tak	–	jak	oceniasz	jakość	potraw	w	dostawie?

30. Jeśli	tak	–	czy	jest	coś,	co	możemy	zrobić	lepiej?

31. Jakie	jest	Twoje	ulubione	danie	w	naszym	lokalu?

32. Jak	do	nas	trafiłeś/trafiłaś?



odwiedź nas
www.posiflex.com.pl

napisz
info@posiflex.com.pl

zadzwoń
22 865 77 44
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