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EN SMARTPHONE APP
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Med PubQueue kan kunden enkelt lägga en beställning direkt från
bordet utan att behöva stå i kö eller invänta betalning. När kunden
genomfört betalningen kommer beställningen direkt till restaurangen,
redo för behandling. Slipp långa köer med manuella betalningar och
låt kunden själv göra sin beställning.

www.emberlink.se

Det har aldrig varit
enklare att beställa ute!
Hela processen av att ladda ner appen och registrera sig
går på under fem minuter! När kunden har registrerat sig
och fyllt i alla uppgifter är det bara lägga beställningar!
Det ända som krävs för framtida köp är CVC kod för att
godkänna betalningen. Det har aldrig vart enklare att
beställa ute!
PubQueue

Ökade intäkter, minskade kostander
Genom att låta kunderna själva sköta
betalningen minskar belastningen och
personalen kan fokusera på att främja
servicen på övriga områden. Kunderna
kan fokusera på att njuta av upplevesen
istället för att stå i köer och invänta

betalning. På detta sätt ökar försäljningsflödet medan behovet på personal
minskar. Förutom en vanlig kassaapparat
krävs ingen extra utrustning. Det är enkelt och smidigt, samtidigt som det ökar
intäkterna och minskar kostnaderna.

Vi vill hålla oss i framkant med utvecklingen och ser till vad som går att förbättra. Restaurangbranschen har stor potential till förbättring genom digitalisering. Så frågan är, hur kan PubQueue hjälpa till
att förbättra er verksamhet?
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DIGITAL BESTÄLLNING
Beställningen sker direkt genom
valfri smartphone. Den finns
till både Andriod och iOS och
är gratis att ladda ner. Ingen
betalningsinformation lagras
och det finns därmed inga
säkerhetsrisker vid dataintrång.

EFFEKTIVITET
Minska långa köer och
betalningsproblem. PubQueue
ökar effektiviteten kring
behandling av beställningar
vilket i sin tur leder till en bättre
upplevese för kunden så att ni kan
fokusera på kärnverksamheten.

LOJALITET
När kunden väl har gjort ett köp
första gången kommer appen
alltid finnas på telefonen och
uppmuntra till återkommande
besök. Värdet i att få mer tid åt sitt
sällskap och helhetsupplevesen
kommer skapa lojala kunder.

Emberlink

Ett nyskapande koncept med
stor efterfrågan
Att göra sin beställning digitalt blir mer och mer efterfrågat och har redan
etablerats utomlands. Detta är väldigt stort i USA och är även på väg till
Storbritannien. Var med om att vara i framkant med utvecklingen och gör
er verksamhet unik!
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FÅ UT MATEN SNABBARE
TILL KUNDEN

SLIPP LÅNGA KÖER OCH
EXTRA BESTÄLLNINGAR

Låt ordern gå direkt mellan kundens bord
till köket. Mindre fokus på betalning och
orderhantering gör det möjligt att lägga
fokusen på serveringskvalitet.

Låt kunden själv lägga sin beställning
direkt från bordet. Kunden slipper köer
och ni slipper krångel.

ubqueue underlättar betalningen för kunden, minskar köer, skapar ett bättre flöde i försäljningen
och drar upp intäkterna. Smartphones är en del av vår vardag och det finns en ökad efterfrågan
på att effektivisera vår vardag genom digitalisering. Att ta betalningen till våra smartphones är
underlättar för både verksamheten och kunden. Vi på Emberlink vill fortsätta effektivisera restauranger och göra våra kunder nöjda. Med flera års erfarenhet inom restaurangbranschen är vi säkra på att
Pubqueue är med i början på något stort och det är bara en tidsfråga tills både restauranger och kunder
inser hur bekvämt det kan vara att gå på restaurang!

