VI LÖSER DET HÄR

TILLSAMMANS
TIPS TILL RESTAURANGER FÖR ANPASSA TILL UTKÖRNING
McCAIN SOCIAL MEDIA TOOLKIT
Att ha en stark takeout- och leveransservice har aldrig varit
viktigare. Under dessa osäkra tider är allas uppgift att ta
hand om varandra och undvika onödigt risktagande.
Denna Social Media-guide erbjuder tips,
förslag och användbar information för restaurangägare
och operatörer som vill göra snabba
ändringar av sina affärsmodeller.

Hitta lösningar för att kommunicera dina menyer och leveranserbjudanden
med inlägg du kan anpassa för Facebook, Instagram och Twitter.

Post, ‘Gram, Tweet: Få ut det mesta av platformarna
Gäster i alla åldrar finns på sociala medier. Här är en snabb uppdelning av användarna och
syftet för varje:

Facebook
•

Om du använder en plattform och vill nå det
största utbudet av gäster, använd Facebook!

•

Inlägg med foton fungerar bäst. Håll bildtexter
kort (1–2 meningar).

24M användare per månad
(Främst 24-65+):

50%
Kvinnor

Instagram
•

Instagram är ett visuellt nätverk där användare
lägger upp foton och videos.

•

Be om tillåtelse att dela bilder som gäster
taggar på din restaurang!

•

Twitter är för REAL-TIME uppdateringar.

•

Teckengränsen är nu 280 per tweet.

Män

14M användare per månad
(Främst 18-30):

60%
Kvinnor

Twitter

50%

40%
Män

15,4M användare per månad

(Hälften av kanadensiska användare är 35+):

55%
Män

45%
Kvinnor

Hashtags
Att använda populära hashtags kan hjälpa dig att utöka räckvidden och uppmuntra till mer
interaktion. Hashtags är mest effektiva på Twitter och Instagram.

Skapa din egen hashtag
Om du vill följa dina gästers svar måste du välja en unik hashtagg
som kan anpassas till ditt företag. Till exempel istället för #Takeout,
prova #BobsPlaceTakeout.

Att vara med på trendiga Twitter-konversationer i realtid är ett bra
sätt att få kontakt med lokala och nationella samhällen. Klicka först
på hashtaggen för att se till att dess sammanhang är lämpligt för din
restaurang.

Klicka här för att se bilder du är taggade i.
Be gästerna om tillstånd för att dela inläggen!

TIPS FÖR INLÄGG
På de nästa sidorna finns några Facebook / Instagram / Twitter-inlägg
som hjälper dig kommunicera säkerhetsåtgärder, öppettider och viktig
utkörningsinformation till dina gäster.

Håll dina sociala medier uppdaterade
Anpassa bildtexter efter vald plattform för att informera gästerna om förändrade öppettider
eller specialerbjudanden.

Your safety is our key priority, find out
more on how our kitchen and delivery
works nowadays.

SAFET Y

PROTOCOL

Now we’re open
from 12:00-21:00

NEWNG

The coronavirus outbreak has led many
restaurants across the globe were forced
to shut down their dine-in operation.
#fooddelivery #onlineordering #delivery
#takeaway

Your well-being
is important to
us, to
bring your favo
rite restaurant
to your
house our staff
has to go throug
h the
number of addit
ional safety ste
ps…
#restaurantope
ration #fooddeli
very
#foodonline

OPERATI
HOURS

cxxxxx

cxxxxx

Informera dina gäster om
era rutinerna ni har för deras säkerhet:
1. Nya öppettider
2. Endast
avhämtning eller
utkörning

3. Kontantfria
betalningar
4. Social distanserig
vid utkörning
5. Köksrutiner

#wereopen

#wereopen

Håll dina sociala medier uppdaterade

Check out our new takeaway and
delivery menu!

MENU
TO - G O

We have updated our menu for you,
find out more in our BIO!

snacks? Try
Missing your favorite cheesy
ery burger
out our appetizers in the deliv
menu!
#snacks
#burgersindelivery #appetizers
#indulgence

NEW
MENU
cxxxxx

Skapa och bibehåll gästers intresse:
1. Hörsamma gästers
känslor
2. Glöm inte styrkan
med tillfälliga
erbjudanden
3. Visa att du
använder produkter
från lokala
leverantörer

Your safety is ou
r top priority. W
e have
taken many pr
ecautious mea
surements to
deliver our mea
ls to your door
#fiooddelivery
#fooddeliverypa
ndemic
#deliveredsafe

4. Anpassa menyn
till avhämtning
eller utkörning
5. Träna din personal
till merförsäljning
över telefon, gör
samma sak med
hemsidan

Times.
ed and surprised at all
Keep your consumers excit

#limitedoffer #lt
o

#menutogo

Håll gäster engagerade

De flesta av dina gäster saknar att äta ute, interagera med dem,
så de kommer inte glömma dig.

Do you miss the time you spend with
your friends outside? We have for you
vouchers to our restaurant, all you
have to do...
#cookwithus

MATLAGNING

, thank you for all
Sharing is caring
ial
u leave on our soc
yo
nts
me
com
the
to stay in the
us
lps
he
it
,
dia
me
business!
#sharingiscaring

PÅMINN

ATT DELA EN
KOMMENTAR

Livestreama din
matlagning så
gäster kan laga
mat med dig.

Påminn dina
gäster att
kommentera
servicen.

SKAPA

APPETIZERS
Dina kunder
saknar appetizers,
skapa menyer som
är perfekta för
småätande.

Check out our
snacking offer
available
on the go and
in delivery!
#deliverymenu

TÄVLINGAR PÅ
SOCIALA MEDIER

Skapa sociala
media-tävling med
matupplevelser på
din restaurang som
priser.

Thanks, Bob’s Place for a great lunch,
we miss visiting you! Do you miss
the time you spend with your friends
outside? We have for you vouchers to
our restaurant, all you have to do...
#bobsplaceevening

Tips & tricks

Använd följande tips som en resurs för att försäkra
att dina gäster känner sig trygga och är informerade.
Publicera inlägg på dina sociala mediesidor eller skriv
ut dem för att visa på din ytterdörren.

SÄKERHETSRUTINER

AVHÄMTNING OCH UTKÖRNING
Så här kan du fortfarande njuta och stödja dina favoritrestauranger
medan du och dina nära och kära håller er säkra under dessa osäkra tider.
Lägg din beställning online eller med en mobilapp om möjligt.
Begränsa hantering av kontanter eller kreditkort med andra.
Håll avstånd så mycket som möjligt. Begär ingen kontakt vid
leverans eller upphämtning vid gata.
När du har mottagit din beställning, släng all förpackning från
din måltid, sedan tvätta händerna i minst tjugo sekunder med
tvål och vatten.
Disinfektera alla ytor som förpackningen kan ha berört, t.ex.
bord eller bänkskivor.
Kom ihåg att människor är mycket mer oroliga för sin hälsa
än klimatet under dessa tider.

Lär dig mer om sociala medier

För mer information om hur du kommunicerar med dina
gäster genom annonser och sponsrade inlägg, såväl som
uppdaterade riktlinjer, se dessa guider från Facebook,
Instagram och Twitter:

Facebook for Business: www.facebook.com/business/small-business
Instagram for Business: business.instagram.com
Twitter for Business: business.twitter.com/basics

Vi löser det här

tillsammans

För mer information och hjälp hur restauranger anpassar sig till dessa tider

Besök oss här
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