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Digitale
menukaart

Met de digitale menukaart voor
de iPad brengt u uw gasten op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw organisatie,
terwijl uw gast aanschuift aan tafel!
De digitale menukaart is méér dan
alleen een kaart met gerechten.
Het is complete in-house entertainment aan tafel! U brengt uw
gasten op de hoogte van de laatste
nieuwsfeiten, aanbiedingen en
komende activiteiten.

U brengt actie campagnes onder de aandacht

Spelletjes voor kinderen

De laatste aanbiedingen en menu aanbevelingen deelt u gemakkelijk en snel met uw
gasten, terwijl u andere gasten te woord staat.

Het behoort zelfs tot de mogelijkheden om
kinderen spelletjes te te spelen.

Up-to-date menu’s en wijnkaart
Aan tafel toont u uw wijnen, dranken,
specialiteiten en gerechten die u centraal via
een beheersysteem aan kunt passen.
Toon meer van uw bedrijf
Video’s en foto’s van extra mogelijkheden
van uw bedrijf of toon recepten van uw chef
de cuisine. Het behoort vanaf nu tot de
mogelijkheden om uw gasten meer bij uw
organisatie te betrekken.

Laat gasten direct uw bedrijf beoordelen
Iedere reactie is waardevol. Laat gasten
reageren terwijl ze nog bij u in het etablissement aanwezig zijn. Met deze informatie
kunt u nog beter inspelen op de wensen en
behoeften van gasten.
Een bericht posten op sociale media
Er wordt over uw bedrijf in (sociale) media
gesproken, ook als u er niet bij bent. Speel
hier op in en vraag uw gasten ter plekke om
berichten te plaatsen op Facebook of

Twitter. Juist door reacties te stimuleren
vergroot u de betrokkenheid en plaatsing in
zoekmachines.
Plaats referenties met foto’s van uw
gasten en laat andere andere gasten
zich hierdoor inspireren
Met de digitale menukaart biedt u een
onderscheidend element aan in uw bedrijf
en verhoogt de interactie met uw gasten.
Wij horen graag van u welke promotie en
entertainment elementen u wilt terug zien
de digitale menukaart.
Ga naar www.facebook.com/selectable,
plaats uw ideeën en wordt deel van dit
unieke concept.
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