
KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

PORADCE MCCAIN 
PRO GASTRONOMII

Nabídka služeb rozvozu a jídla s sebou nikdy nebyla pro gastronomické odvětví 
tak podstatná jako nyní. 

Chceme se s Vámi rozdělit o informace o tom, jak vytvořit souvislý odkaz na 
sociálních sítích, který má za úkol vybudovat kolem Vašeho podniku ucelenou 

komunitu, ale rovněž nesmí opomíjet nové způsoby činnosti, bezpečnost 
a zavádění změn. Nejlepší je čelit výzvám společně. 

Proto jsme tu pro Vás. 

DOPORUČENÍ A RADY TÝKAJÍCÍ SE KOMUNIKACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH PRO 
PROVOZOVATELE RESTAURACÍ, KTEŘÍ POSKYTUJÍ SLUŽBU ROZVOZ A JÍDLO S SEBOU. 

Představujeme řešení s možností personalizace 
pro komunikaci nabídky rozvozu a jídla s sebou, které můžete 

použít na Facebooku, Instagramu a Twitteru. 

V TÝMU JE SÍLA
#PODPORUJIGASTRO



Postujte, tweetujte: maximálně využívejte potenciál 3 největších platforem
Sociální sítě používají lidé v každém věku. 
Takto vypadá charakteristika každé ze skupin.

Facebook 
• Pokud se rozhodnete používat pouze jednu platformu, 

Facebook Vám zaručí nejrychlejší proniknutí. Posty 
s fotografiemi jsou vnímány nejlépe.

• Přidávejte krátké popisy (1-2 věty).
• Můžete začít jednoduchým a rychlým způsobem prodávat 

jídlo ze svého FB účtu.

24 mil. uživatelů měsíčně  
(většina ve věku 24-65+) 

50%

ženy
50%

mužii

Instagram 
• Instagram je vizuální platforma, na které její uživatelé 

publikují fotografie a videa. 
• Poproste své hosty o možnost zveřejnit fotografie, na kterých 

označili Váš podnik. Taková zveřejnění skvěle posílí Vaši 
věrohodnost! 

• Nová funkce – speciální funkce umožňující udělat objednávku 
pomocí InstaStories. Kliknutím na aktivní nálepku klient bude 
přesměrován na stránku, na které může objednat jídlo. 

14 mil. uživatelů měsíčně 
(většinou ve věku 18 – 30 let) 

60%

ženy
40%

muži

Twitter 
• Twitter je platforma pro zveřejňování v reálném čase, 

postujte tedy a průběžně odpovídejte.
• Limit počtu znaků je nyní 280 na jeden post (dříve 140).

15,4 mil. uživatelů měsíčně: 
(polovina uživatelů v Kanadě jsou osoby 

starší 35 let): 

55%

ženy
45%

muži



Hashtagy
•  Hashtagy neboli slovo či slovní spojení, které začíná příznačným symbolem #, lidově nazývaným křížek. 

Z anglického jazyka symbol # znamená hash. 

•  Využívání populárních hashtagů pomůže dobře zacílit na vhodné odběratele, zvětšit dopad 
a povzbudit k větší interakci. 

Vytvořte své vlastní hashtagy
Pokud chcete sledovat posty a odpovědi svých návštěvníků, zvolte unikátní 
hashtag, jehož můžete být vlastníkem. 

Např. místo #ssebou zkuste #sseboubistroUHonzy

Na Twitteru se můžete přidat k populárním konverzacím probíhajícím 
v reálném čase. Je to skvělý způsob, jak být v kontaktu s místními 
komunitami. 

Než odkliknete hashtag přesvědčte se, že jeho kontext je vhodný pro Vaši 
restauraci. 

Sledujte fotky, na kterých je označena 
Vaše restaurace. 

Požádejte hosty o možnost je sdílet. 

Bistro U Honzy
Praha, Česká republika

bistroUHonzy

Upravit profil

Výběr z příběhů

příspěvky sledující sleduji

OPATŘENÍ
PRO VAŠI
BEZPEČNOST

BEZKONTAKTNÍ 

DONÁŠKA

OTEVÍRACÍ 

DOBA



RADY A DOPORUČENÍ 
TÝKAJÍCÍ SE POSTŮ  

Na následujících stránkách se nachází několik postů pro Facebook, 
Instagram nebo Twitter, které Vám pomůžou při komunikaci týkající se 
bezpečnostních opatření, procesu přípravy jídel, nezbytných informací 

týkajících se nového způsobu objednávání. 



Buďte aktivní na sociálních sítích po celou dobu 
Přizpůsobte post preferované platformě sociálních sítí, abyste informovali hosty o změnách v menu, 
nové otevírací době, akcích nebo novinkách. 
Snažte se, aby fotografie jídel s sebou byly atraktivní a lákavé. 

  

Vaše bezpečnost je naší hlavní prioritou, 
zjistěte více o tom, jak funguje naše kuchyně 
a rozvoz.

PROTOKÓL 
O BEZPEČNOSTI

Teď máme otevřeno o 12:00 - 21:00. 
Srdečně vás zveme!

NOVÁ 
OTEVÍRACÍ 

DOBA

Informujte své klienty o bezpečnostních 
opatřeních, která používáte za účelem 
zajištění nejvyšších bezpečnostních 
standardů:

4.  Bezkontaktní 
dodávky 

5.  Bezpečnostní 
postupy přípravy 
jídel

1. Nová otevírací doba 
2. Objednávky pro 

rozvoz a jídlo 
s sebou 

3.  Bezhotovostní platby

cxxxxx

#wereopen

cxxxxx

#wereopen

Je pro nás důležité, abyste se cítili dobře a spokojeni. Abychom přinesli vaší oblíbenou restauraci k Vám domů, naši zaměstnanci musí absolvovat mnoho bezpečnostních opatření…

#donaskaJidla #objednavkyOnline #donaska#jidloSSebou

Epidemie koronaviru způsobila ve světě bankrot 

a uzavření mnoha gastro-podniků. 

#donaskaJidla #objednavkyOnline #donaska

#jidloSSebou

Posty
Posty

Bistro U Honzy Bistro U Honzy

To se mi líbí To se mi líbí

Sponzorováno Sponzorováno

Komentář KomentářSdílet Sdílet



Buďte aktivní na sociálních sítích 
po celou dobu

Seznamte se s naším novým menu pro 
rozvoz a jídlo s sebou.

MENU 
PRO ROZVOZ 
A JÍDLO S SEBOU

Aktualizovali jsme naše menu, zjistěte 
více v záložce “MENU”.

NOVÉ 
MENU

Po celou dobu informujte
své klienty: 

4.  Přizpůsobte menu pro 
rozvoz a jídlo s sebou 

5.  Proškolte své zaměstnance 
v prodeji dodatků u přijímání 
objednávek telefonicky 
a přidejte také možnost 
objednat na webových 
stránkách nebo online na FB 
účtu 

1.  Oceňujte vazbu svých 
klientů k vašemu podniku 
a navazujte na ni

2.  Nezapomínejte na kouzlo 
limitovaných speciálních 
nabídek 

3.  Propagujte složky od 
místních dodavatelů

Keep your consumers excited and surprised at all Times.

#menutogo

Bistro U HonzyBistro U Honzy
SponzorovánoSponzorováno

Víkendová akce! 
Super filmové menu - 6 burgerů, hranolky, cibulové kroužky a 4 omáčky – dokonalé pro společné rodinné sledování filmů. Akční cena platí pouze o víkendech.

Promocja weekendowa! 
Super zestaw filmowy – 6 burgerów, frytki, krążki 

cebulowe i 4 sosy – doskonały na wspólne rodzinne 

oglądanie. Cena promocyjna obowiązuje tylko w 

weekend… 

Stýská se Vám po Vašich oblíbených sýrových 

chuťovkách? Vyzkoušejte naše dodatky v burgerovém 

menu pro rozvoz.

#burger #donaskaBurgeru #chutovka  

Příspěvek

To se mi líbí To se mi líbíKomentář KomentářSdílet Sdílet

Příspěvek



Zapojte své klienty do sociálních sítí
Většině klientů se stýská po jídle ve městě a atmosféře Vašeho podniku. 
Udržujte s nimi stálý kontakt zajímavými, vtipnými posty, aby na Vás nezapomněli. 

Vyzkoušejte naše chuťovky dostupné rozvozem nebo jako jídlo s sebou!#jidloSSebou

Zveme ke společnému vaření. Náš kuchař 
připraví výborné Burgery. Živé vysílání už 
zítra od 19:00 hodin…

#varteSNami #spolecneVareni

Děkuji „Bistru U Honzy“ za skvělý lunch. 
Stýská se nám po Vás! A vám se také 
stýská po tom projít se po městě a setkávat 
s přáteli? 
#bistroVecerUHonzy

PŘIPOMÍNEJTE 
SDÍLENÍ

ZÁŽITKŮ
SESTAVTE  

A NABÍZEJTE MENU

Připomínejte klientům, 
že mohou sdílet své 
dojmy a postřehy na 
téma jídla a obsluhy.

Vašim zákazníků se 
stýská po chuťovkách. 
Vytvořte menu 
z chuťovek např. pro 
filmové víkendové 
večery.

Vyhlaste soutěž na 
sociálních sítích, 
kde výhrou může 
být voucher do Vaší 
restaurace, rozvoz 
zdarma nebo měsíční 
sleva. 

Sestavte a nabízejte menu pro 
samostatnou přípravu jídla 
doma, zorganizujte vaření 
v rámci živého vysílání, 
aby Vaši klienti mohli vařit 
společně s Vámi.

NABÍDKA 
CHUŤOVEK

V YHLASTE 
SOUTĚŽ 

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Příspěvek
Příspěvek

Příspěvek

Příspěvek

Sdílení je známkou vzájemné sympatie. 

Děkujeme za všechny Vaše komentáře. Vaše 

podpora je pro nás velkou pomocí v této těžké 

době. 
#sdileni #sdileniJeZabava



ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
VAŠICH KLIENTŮ 

NA PRVNÍM MÍSTĚ
V době pandemie lidé více dbají o své zdraví a bezpečnost, tak to zůstane také po krizi. 

Teď jsou velmi důležité čistota a postupy. 

Informujte své zákazníky, jakým způsobem dodržujete bezpečnostní pokyny 
a jaká podnikáte bezpečnostní opatření. 

Když ukážete klientům, že toto je vaše priorita, budou se cítit zcela 
informování a bezpečni u objednávání jídel u Vás. Taková důvěra způsobí, 
že se Vám klienti vrátí. 

Zachovávejte si odstup při každé možné situaci. 

Povzbuzujte klienty k bezkontaktním dodávkám nebo převzetí zevnitř 
budovy. 

Omezte platby hotovostí ve prospěch online plateb u objednávání nebo plateb 
platební kartou. 

 Vaše bezpečnost je naší prioritou.Aplikujeme speciální bezpečnostní opatření, abychom dodali Vaši objednávku k Vašim dveřím bezpečně.
#jidloDomu #donaskaJidla #bezpecnostniDoporuceni

Příspěvek



Více informací o tom, jak komunikovat s klienty 
prostřednictvím reklam a sponzorovaných postů a rovněž 
aktuální pokyny najdete v průvodcích dostupných 
na Facebooku, Instagramu a Twitteru: 

Facebook pro byznys: www.facebook.com/business/small-business

Instagram pro byznys: business.instagram.com

Twitter: pro byznys: business.twitter.com/basics

Zjistěte více: Nejlepší triky pro sociální sítě

http://www.facebook.com/business/small-business
http://business.instagram.com
http://business.twitter.com/basics


© 2020 McCain Foods (Kanada). Ochranné známky v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti McCain Foods Limited nebo jedné z jejích dceřiných společností nebo jsou používány na základě licence.

JSME TU 
PRO VÁS

Pro více informací a inspirací pro restaurace v nové realitě

Pokračujte zde 

http://www.mccain-foodservice.pl
http://www.mccain-foodservice.cz/

