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Forståelse af dine kunder er af nøglebetydning, især i den nuværende markedssituation, 
hvor levering for nylig er trukket i førertrøjen hvad angår kundernes spisevalg. Men hvordan 

kan foodservice-operatører sikre, at deres leveringstilbud ikke kun er efterspurgt,  
men skiller sig ud og gør dine kunder oprigtigt glade? Det er det tidspunkt, hvor McCain 

Foodservice træder ind efter at have bestilt en dybtgående forbrugerforskning.  
McCain har udviklet et enestående udvalg af leveringsrelaterede produkter kombineret med 

indsigt, som har til formål at hjælpe med at tackle takeaway-salget!

I samarbejde med specialister inden for forbrugerforskningen 

på et globalt plan har Catalyx og McCain opdaget, at kunder 

oplever en form for spænding mens de venter på deres 

takeaway-mad. Den utvivlsomt fantastiske sporingsteknologi 

har samtidig medvirket til, at ventetiden er blevet endnu mere 

spændingsfyldt. Dette kan resultere i følelse af stor glæde 

eller stor skuffelse efter, at maden endelig er leveret. 

Derfor er det yderst vigtigt, at kunder ikke kun er 

tilfredse med indholdet af deres mad, men også med 

selve leveringstjenesten. I modsat fald kan deres dybe 

skuffelsesniveau sammenholdt med følelsen af at være ‘sulten’ 

medføre en refleksreaktion i form af en dårlig anmeldelse eller 

en klage. 

Selv om det kan virke som en udfordring for 

leveringsoperatører, giver det faktisk enestående muligheder; 

operatører kan faktisk drage fordel af de følelsesmæssige 

reaktioner hos kunder ved at servere en leveringsvenlig, 

lækker mad af højeste kvalitet, hvilket til gengæld kan 

medføre positive anmeldelser og positiv feedback. 

Emballagen bør sikre, at maden når frem til dens destination i perfekt 

tilstand. Dine kunder træffer beslutninger hvad angår madens kvalitet 

på blot et par øjeblikke. Bliver den leveret spildt i en beskadiget 

emballage, vil det ikke gøre et godt første indtryk. Derfor har det 

også nøglebetydning at bruge en funktionel emballage af høj kvalitet, 

som er designet således, at de forskellige produkter er anbragt 

separat i leveringsposen. Din kunde kan f.eks. bestille pommes frites, 

som skal holdes varme i en isolerende pakning,  en burger, der skal 

pakkes således, at den kan ånde - dermed undgår du kondens, og 

bollen er ikke blød ved leveringen. 

Anvendelse af den rigtige emballage viser, at maden er blevet 

tilberedt og pakket med forsigtighed for dermed at sikre, at den 

bliver leveret i god tilstand.

Vi har som led i vores forskning opridset seks McCains 
leveringssandheder for at hjælpe operatører med at tackle 

leveringsudfordringen:
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Pommes frites er ofte den første ting du ‘snupper’ fra leveringsposen. 

Kvaliteten heraf kan være afgørende for dine forventninger til resten 

af maden. Gør derfor dit bedste for ikke at skuffe dine kunder med 

bløde pommes frites. Takket være SureCrispTM vil din kunde kunne 

nyde pommes frites, der leveres sprøde hver eneste gang.

2
I takt med, at dine kunders forventninger til deres takeaway-mad stadig stiger, er det vigtigt, at 

du bruger ingredienser og produkter af høj kvalitet, som er udformet med fokus på en perfekt 

præstation, herunder også i takeaway-form. Idet ventetiden på takeaway er så spændingsfyldt, 

vil den første bid af en lækker mad udløse en følelse af stor tilfredshed hos dine kunder. På den 

måde kan du være sikker på, at vil bestille maden hos dig igen og igen. 

Brugen af mærkeemballagevarer vil gøre det muligt 

for dig at bringe en del af din restaurantoplevelse 

hjem til din kunde. Det viser også dit  

engagement i kvalitet og det, hvor meget  

du investerer i at upgrade hele måltidet.  

Vi ved alle, at hygiejne for nylig har vakt stor 

bekymring. Ved blot at tilføje et klistermærke til 

lukning af leveringsposen plus en yderemballage, 

vil du give dine kunder tillid til, at maden er blevet 

tilberedt og leveret i et sikkert miljø. Du kan gå ét 

skridt videre ved at anføre en oplysning om, hvem 

i din restaurant der var ansvarlig for tilberedning af 

maden, på emballagen. 

Catalyx-forskningen viser, at en portionsstørrelse er et af hovedaspekterne, der vækker 

usikkerhed hvad angår forventninger til takeaway-mad. Hold øje med, at du tilbyder de 

rigtige portionsstørrelser i forhold til din modtagergruppe. En undersøgelse gennemført 

af Happiness Index* har vist, at størrelsen ikke kompenserer for kvaliteten. Kunder vil 

hellere få en mindre portion af sprøde pommes frites end en større portion af dårlige 

pommes frites. Du vil opnå en høj omkostningseffektivitet ved at gøre det rigtigt. 
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*Happiness Fry Research [Lykkeforskning på pommes frites området]. 
Storbritannien, januar 2020. 1000 forbrugere. 

Hvis du i din egenskab af operatør for nylig har udvidet 

dit tilbud med takeaway-tjenester, og ikke har haft tid 

til at tænke på emballage, nu er tiden inde til at gøre 

dette. Gør dine takeaway-tjenester mere praktiske og 

mere underholdende for dine kunder ved at fremme din 

brandpersonlighed og dine logoer. 

Emballage kan ligeledes bruges som et brandings- og 

differentieringsværktøj, der hjælper med at modvirke tab af 

mærket i tilfælde af brug af tredjeparts leveringstjenester. 

Emballage er derfor en vigtig lejlighed for operatører til 

at genetablere den følelsesmæssige kontakt med deres 

kunder efter leveringen er blevet afsluttet og samtidig 

garantere en oplevelse, der ligger tættere på det, som dine 

kunder måtte modtage inde i butikken. 

Operatører bør forstå, at den tilbudte ‘takeaway-

oplevelse’ er lige så vigtig som oplevelsen tilbudt 

på en restaurant – især fordi, at de på nuværende 

tidspunkt ofte tiltrækker operatører nye kunder, som 

i modsat fald ikke ville lære mærket at kende. Dette 

udgør en fantastisk mulighed for at skaffe fremtidige 

mærkeloyalister, og emballage er et meget vigtigt 

værktøj til at skabe en sådan oplevelse. 

Her drejer alt sig om ‘oplevelsen’ – dvs. en af de 

afgørende tendenser hvad angår gæstfrihed. 

Udfordringen er at garantere dine kunder en alletiders 

oplevelse, f.eks. sjove og spændende etiketter (en 

brandbesked), et særligt touch og nogen diskret 

garnering/sovse, mv. 

Lige som de sjove ekstra brandbeskeder, er der også en lang række funktionelle aspekter ved leveringen, 
som i høj grad kan hjælpe dig med at gøre dine kunder glade. Den emballage, som operatører vælger, har to 
væsentlige funktioner: 

1. Emballagen skal være velegnet til det tilsigtede formål, hvilket er sikre, at maden er af høj kvalitet og når frem til 

dens destination i perfekt tilstand.

2. Dine kunder skal have en fornemmelse af at få en lækker gave, som de skal pakke ud, med andre ord skal det 

være en helt speciel oplevelse. Du bør under ingen omstændigheder pakke maden ind i plastfilm el. avispapir! 

Bæredygtighed vil også stå højt på den offentlige dagsorden, hvorfor operatører bør satse på denne mulighed, om 

muligt, og råbe op herom til deres kunder – dette vil øge tiltrækningskraften af dine leveringstjenester.

Pommes frites, som forbliver 
varme og sprøde i længere 

tid.

Et fantastisk lækkert ekstra 
tilbehør, som passer til de 

enkelte retter.

Et produkt, der gør, at din 
menu skiller sig ud.

Endvidere er det helt afgørende at gøre et godt første indtryk så snart maden er leveret og emballagen åbnes. 
Pommes frites og ekstra tilbehør er ofte de første ting, som forbrugeren snupper fra leveringsposen, hvorfor det 
er vigtigt, at de gør et godt indtryk! Derfor har McCain udviklet deres glimrende leveringstilbud, der består af: 

https://www.mccain-foodservice.me/campaign/surecrisp/
https://www.mccain-foodservice.fi/campaign/pickers/
https://www.mccain-foodservice.fi/campaign/crispers/#cover

