
vi       MAD
OG VORES KUNDER ER ALTiD SULTNE!



Tak fordi du overvejer Just-Eat!

Just-Eat bygger på en kombination af et stærkt restaurantnetværk og 
specialist-viden indenfor online salg. 

 
Det hele startede som to små selskaber i henholdsvis Århus og Kolding,  

som i 2001 fusionerede under navnet Just-Eat.  
 

I de første år blev der udelukkende fokuseret på Danmark, men senere er 
Just-Eat blevet et succesfuldt, internationalt foretagende med base i  

London og virksomhed i 16 forskellige lande.  
 

Mere end 500 medarbejdere servicerer over 20.000 restauranter og  
millioner af kunder, så væksten kan fortsætte mange år endnu.  

 
Med løbende forbedring af vores teknologi ønsker vi at gøre bestilling  

af takeaway endnu lettere for både kunder og restauranter!
 

Klaus Nyengaard, CEO Just-Eat
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Rikke.Melson
Sticky Note
Det er svært at lave en cloud, når der kun er 16 ord :(



Takeaway i Danmark! 

Nye forretningsmuligheder 
Restaurationsbranchen er under konstant forandring, og finanskrisen gør fortsat, at restauratører 
konstant er tvunget til at tænke nyt. Onlinesalg er en af mange muligheder, hvor vi i Danmark 
konstant ser høje væksttal.

At gå ud og spise på restaurant bliver mere og mere en weekendbegivenhed, da det typisk er 
i weekenden, at danskerne har tid til det. I hverdagen vinder takeaway frem som en almindelig 
måde at få mere overskud i den travle hverdag. Alene de sidste 2 år er antallet af Google-søg-
ninger på takeaway steget med mere end 25%. Og det gælder alle landsdele.

Hvilken mad vil danskerne have?
Med hensyn til valget af mad ser vi i øjeblikket en tendens, hvor de restauranter, som har noget 
anderledes og overraskende på menukortet klarer sig bedre end de mere traditionelle. 

Derudover betyder gode anbefalinger fra kunder og en glad smiley utrolig meget, da det vidner 
om høj kvalitet.  Et af de vigtigste valgkriterier for kunderne er anmeldelser af de enkelte restau-
ranter - via venner, webforum eller online deliveryportaler. 

Generelt mærkes det dog tydeligt på efterspørgslen, at danskerne søger efter en langt bredere 
type mad end tidligere. Der søges nu på takeaway indenfor langt de fleste køkkentyper, og det 
betyder, at der er onlinekunder restauranter i alle prisniveauer. Den størst voksende kunde-
gruppe er børnefamilierne, som søger efter restauranter med høj kvalitet og et bredt udvalg.

Sundhed - ja eller nej? 
I sidste ende er det kunden, der træffer valget, og her spiller sundhed også i større og større grad 
ind. Vi ser en klar tendens mod, at flere kunder efterspørger mindre fedtfattige måltider, og det 
bliver en fordel for de restauranter, som har et eller flere sunde alternativer på menukortet. 

Dog kan vi alle have behov for at mad-synde, og det gør kunderne også stadig i høj grad.  
For Just-Eat er det derfor vigtigt, at det er kunden selv, som tager valget om, hvilken type mad, de 
vil have. Vores opgave er at give så mange valgmuligheder som muligt.

1.700unikke køkkener
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Hvem bruger Just-Eat?

Just-Eat er for alle! 
Mad bestilt på Just-Eat.dk appellerer til rigtig mange mennesker. Alene i 2011 har cirka 18% af 
alle husstande i Danmark fået leveret mad gennem Just-Eat.dk. Det er både unge og gamle - rige 
og fattige, men vi ser alligevel nogle klare tendenser i, hvem der bruger os flittigst.

Takeaway hele ugen
De fleste kunder bestiller i starten primært takeaway fredag og lørdag, men i takt med, at kendsk-
abet til de mange takeaway-muligheder gøres større, udvides købsmønsteret til alle ugens dage. 
Som restaurant på Just-Eat.dk vil du opleve det samme mønster.

De bedste kunder
Vores mest trofaste kunder, som bestiller takeaway mere end 50 gange årligt, er primært i alders-
gruppen 18-39, og de kan fordeles i tre overordnede kundegrupper:

De primære kundegrupper:

Familier 

Gruppen består af singler og 
yngre familier fra sidst i 20’erne 

til først i 40’erne. 

De fleste af dem har gennemført 
en lang videregående uddan-
nelse og bor i både større og 
mindre provinsbyer over hele 

landet. 

Byens pulserende liv trækker,
og de besøger ofte populære in-
steder. De er kommet videre fra 
studenterlivet, hvilket ses ved, at 

de i høj grad har gæster til
spisning og ofte laver
finere gourmetmad.

Kulturnauterne

Kulturnauterne består af 
moderne familier i byen med et 

eller få ønskebørn.

Kulturnauterne bor i mange
forskellige boligtyper, men altid i 

attraktive områder. 

De er både veluddannede og 
har gode jobs, hvilket giver en 

høj indkomst og en pæn formue. 

De har en mellemlang eller lang 
videregående uddannelse, og de 

kaster sig gerne ud i nye, 
eksotiske madoplevelser, som 
kan virke fremmed for andre.

 

Bymennesker

Byemenneskerne er unge  
singler i 20’erne uden børn,  

men derudover også  
separerede par med delebørn. 

Gruppen har typisk folkeskolen 
som højeste uddannelse, mens 

den andel, som er i gang med et 
karriereforløb, typisk har en  
erhvervsfaglig uddannelse. 

Fredag og lørdag er de typisk 
ude, mens søndagen foregår på 

sofaen, og den foretrukne mad er 
nemme færdig-retter og hurtig 

takeaway.

 

Kilde: Conzoom analyse 2011

Rasmus Petersen 
“Når jeg selv henter mad, køber jeg altid 
det samme sted, men på Just-Eat får jeg 
et bredt udvalg af mad og restauranter, 

som giver mig inspiration og gør, at jeg tit 
prøver noget nyt!”

Charlotte Qvist 
“Jeg bruger Just-Eat for at spare tid. I  
stedet for, at skulle handle og lave mad,  
får jeg mere overskud til de andre opgaver, 
jeg gerne vil nå, mens maden bliver leveret”

MØD 
dine kunder!
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Så nemt er det!
 
De fleste kunder bestiller takeaway online, fordi det er nemt og hurtigt. Herunder kan du se, 
hvordan det foregår, når en kunde bestiller takeaway på Just-Eat.dk.

Partner Center 

Just-Eat’s Partner Center er en informationsportal, hvor du vil få skarp kontrol over dit engage-
ment på Just-Eat. Du får din egen personlige side, hvor du kan logge ind og styre din forretning, 
og her har du mulighed for, at tjekke en masse ting. 

Partner Centret giver dig blandt andet mulighed for at:

DIN VæRDIKODE: 
intro150

STEP 1

Kunden 
bestiller
online

Hvis du har lyst til at teste, hvordan Just-Eat fungerer for kunderne, så 
tilbyder vi dig her et gavekort på 150 kroner, som du kan bruge til at 
lave en bestilling.

Du skal oprette en profil og derefter klikke på ‘Min Just-Eat konto’, hvor 
du kan indtaste værdikoden. Derefter finder du den ønskede mad fra 
en af restauranterne og vælger din  
konto som betalingsmiddel. 

God fornøjelse og velbekomme!

Har du prøvet Just-Eat?

PRØv  
SELv!

STEP 2

Restauranten  
modtager en ordre 
på JCT-terminalen

STEP 3

Restauranten 
bekræfter ordren,

og går i gang

STEP 4

Ordren 
leveres til
kunden

MacBook Pro

Tjekke nye og 
gamle faktura 

online.

Overvåge dit 
online-salg, mens 

det sker!

Holde dig ajour 
om tilbud fra  

Just-Eat

Luk din  
restaurant, hvis 

du har travlt.

Gennemgå dine 
kontooplysninger 

hos Just-Eat

Besøg Partner Centeret på:
www.partner.just-eat.dk
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Hvad kan du forvente af Just-Eat? 

Ved at blive en del af netværket bliver din restaurant en del af Danmarks suverænt største spiller på online delivery-markedet. 

Det betyder, at du i princippet åbner en ny restaurant på et hovedstrøg, hvor mere end 900.000 mennesker kommer forbi hver 

måned. Og som du ved, er din restaurants facade en af de vigtigste grundsten til at skabe en god forretning.

 

Større synlighed på nettet

Det vigtigste på en online markedsplads er at blive fundet af kunden, når behovet opstår. Vi har i ti år arbejdet med online 

markedsføring, og al den erfaring, som vi har optjent, vil du få gavn af. Vi arbejder meget med SEO, som drejer sig om at 

forstå Google og vide, hvordan din side bedst bliver vist, når kunderne er sultne. Som restauratør får du en specielt tilpasset 

hjemmeside, som skal hjælpe til, at din restaurant bliver vist i søgeresultaterne, når de sultne kunder søger efter takeaway. Vi 

kalder denne tjeneste for minisites.

“Vi har samarbejdet med Just-Eat i to år nu, og mere end halvdelen af vores bestillinger kommer derfra. Vi ligger nummer ni 

på listen over de pizzarier i Danmark, der modtager flest bestillinger på hjemmesiden, hvilket vi naturligvis er glade for”.

 

GÜRKAN YATAN, indehaver af pizzeriaet Papatya. 

Sikker betaling

Betaling er også en vigtig del, når du skal sælge en vare som for eksempel takeaway online. Både lovgivningen og kundernes 

efterspørgsel stiller store krav til sikkerhed, brugervenlighed og hastighed. Som en del af Just-Eat får du del i den viden, sup-

port og udvikling, som gør, at vi i dag kan supportere mere end 20.000 restauranter verden over og altid overholder de givne 

krav fra både lovgivere og kunder.

Solid markedsføring

Med Just-Eat får du en synlig partner, da vi bruger mange kræfter på at markedsføre vores service og de tilknyttede restau-

ranter. Du vil blive en del af vores landsdækkende og lokale kampagner, hvor vi typisk benytter TV, husstandsomdelinger og 

Facebook som kanaler. Vi kører typisk to store landsdækkende kampagner årligt og et utal af lokale kampagner. I 2012 kom-

mer vi især til at fokusere på at fortælle danskerne, at takeaway ikke kun er “den nemme løsning” men også lækre madoplev-

elser til enhver lejlighed - gerne flere gange om ugen!

Stiger dit salg?

I gennemsnit stiger restauranters omsætning med 15-25 procent, når de kommer med på Just-Eat, men det er individuelt, og 

det kræver, at du involverer dig i samarbejdet. En populær metode for at opnå en god start er, at bruge de travle dage - for 

eksempel fredag og lørdag - på at fortælle dine kunder om muligheden for onlinebestilling på Just-Eat. Det kan ske med en 

rabatkode, som kan bruges i de efterfølgende hverdage - for eksempel mandag til onsdag. Dermed opdager dine kunder, hvor 

nemt det er at bestille takeaway online, så du i det lange løb får flere bestillinger - både på hverdage og i weekenden. 5sekund

Et måltid hver
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Priser
Vi glæder os til, at byde dig 

vELKOMMEN
    Guld  Sølv

Abonnement   3.995,- 3.595,-
Transfer Fee   10%  10%
Depositum   2.495,- 2.495,-
Opsætning   995,-  995,-
Vedligeholdelse
After sales
Teknisk Support
Ordrehåndtering
Fakturering
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Ring på tlf.:  
70 20 85 90

Eller skriv til:  
just-eat@just-eat.dk

Adresse
Klamsagervej 19B,

8230 Åbyhøj
Tlf.: 70 20 85 90

Åbningstider 
Hverdage fra 9.00 til 23.00 
Weekend fra 11.00 til 23.00

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.
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