Hét bestelplatform waar jij
de touwtjes in handen hebt.

Wat is Bistroo?
Bistroo is een online food platform
& marketplace opgericht om een
alternatief te bieden aan de HORECA.
Elke aanbieder mag zijn producten bij
ons verkopen. Hierbij mag de aanbieder
zelf kiezen of hij/zij wil bezorgen en/
of wil laten afhalen. Bistroo is een
software tool voor meer omzet.
Makkelijk in te zetten, tegen scherpe
tarieven. De verkoper blijft eigenaar en
beheerder van zijn eigen online winkel.

Géén contracten, géén verplichtingen
en nu 30 dagen lang uit te proberen
zonder 5% commissie!
Dit onder het motto “niet goed, géén
geld gekost”!

Waarom nemen wij contact op
met jou?

Wij merken dat ons platform veel wordt
gebruikt bij jou in de buurt. We zien
dat de app downloads en de platform
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Slechts 5%
commissie.

Betalingen van orders
staan direct op jouw
rekening.

Géén investering
vereist & geen stiekeme
fees.

The

Principles

Onboarden van
restaurants binnen
1 werkdag & volledig
self-service in
de toekomst.

Wij dicteren niet, wij
faciliteren. Wij verzorgen de
infrastructuur, tools & data
zodat jij optimaal je winkel
kunt beheren.
Alle tools om je eigen
winkel, menu’s en orders te
beheren op één plek. Werkt
op ieder device, géén extra
tablet of laptop vereist.

Voor de chefs.

De ondernemer
Bistroo is een onderscheidend alternatief
voor de gevestigde online bestelplatformen.
Speciaal ontwikkeld voor restaurants en makers
van speciaalproducten, waarbij de eigenaar zo
veel mogelijk zelf de regie houdt. Het aanpassen
van de menukaart, bezorg- en afhaal opties
of promoties; jij als ondernemer bepaalt het
helemaal zelf. Daarnaast hanteert Bistroo lage
commissies en staat je winkel online binnen
één werkdag. Het platform is vrijblijvend te
gebruiken en werkt op ieder device.

Officieel partner

Jouw
restaurantbeleving
voor thuis.

Met Bistroo heb je ondernemingsvrijheid door volledige
controle, rust en overzicht. Door de mogelijkheid om je eigen
winkel in te richten, kan je ook online de sfeer meegeven van
jouw zaak.
Krijg inzicht via de back-office

Via een handig back-office dashboard heb je
volledige controle over jouw klanten(contact),
uitbetalingen, refunds, menu’s, promotietools.
Jij bent weer de echte eigenaar van het proces.
Wij leveren de infrastructuur en handige tools
om jou zo goed mogelijk op weg te helpen.

Laat je bedrijf groeien

Met coupons en kortingen kun je zelf
campagnes opzetten en lanceren om nieuwe
gasten aan je te binden, of je kunt je trouwe
bezoekers belonen met voordeel op hun
volgende bestelling. Zo stimuleer je zelf de
loyaliteit van jouw klanten.

Nieuw menu? Pas het direct aan

Pas online het aanbod van je online shop
realtime aan en de wijzigingen worden direct
doorgevoerd. Ook rest porties, voorraad,
nieuwe keuze-opties of attributen en tijdelijke
kortingen zijn makkelijk te configureren en
helpen jou je voorraad gericht te verkopen.

Jouw bedrijf, jouw stijl

Heb je nieuwe foto's laten maken? Een nieuw
logo? Het is zo aangepast. Via het dashboard

beheer je zelf de look & feel van jouw winkel.
Het is jouw verhaal dat je via Bistroo uitdraagt,
aan jouw klanten.

Ontvang betalingen via je eigen
betalingsprovider

Koppel jouw Mollie.com account en beheer je
eigen financiële administratie en betalingen.
Iedere bestelling krijg je via Bistroo direct
betaald op Mollie.com. Je bepaalt zelf wanneer
dit geld naar jouw zakelijke bankrekening
wordt uitbetaald.

Koppel met de systemen die je al kent

Verbind met de marketing platformen en
kassasystemen, zoals Deliverect en Untill,
waar je al mee werkt en het proces wordt
nog efficiënter. We voegen constant nieuwe
integraties toe.

Koninklijke Horeca Nederland staat
achter ons

Wij werken officieel samen met KHN omdat wij
gezien worden als het eerlijke alternatief op
de online bestelmarkt voor hun leden. Meer
informatie over onze samenwerking lees je op
onze eigen KHN.nl/bistroo pagina.
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Hoe werkt het?

Onboarden bij Bistroo gaat eenvoudig en snel, via een
aantal simpele stappen. Daar helpen onze Account
Managers je graag bij. Wij kunnen je winkel doorgaans
binnen één werkdag online hebben. Zo kun jij doorgaan
met waar je het beste in bent; het maken van heerlijk
eten en drinken!

1

Jij stuurt ons je menu informatie, openingstijden en adres.

2

Wij creëren een account voor je, waarvan je de logingegevens in
je mailbox ontvangt.

3

Maak een Mollie account en koppel dit in je dashboard aan je
Bistroo account om directe betalingen te ontvangen.

4

Je bent klaar om online te verkopen!

5

Heb je een bonnenprinter nodig? Super! Wij leveren deze en
zorgen dat hij voor je gekoppeld wordt aan jouw Bistroo winkel.

Wat kost het?

Kosten
Wij rekenen momenteel 5% commissie, excl
btw. Voor leden van KHN betreft de commissie
4,85%. Wij streven ernaar om deze commissie
zo laag mogelijk te houden, zodat jij als
ondernemer er het meeste op vooruit gaat.
Onboarden is volledig gratis en je betaalt geen
vaste maandelijkse lasten. We rekenen enkel
commissie als je ook daadwerkelijk producten
verkoopt. Daarnaast verplichten wij je ook niet
om hardware bij ons aan te schaffen.

Wij staan voor je klaar.

Contact
Persoonlijk contact, zowel met jou als
ondernemer als met de klant staat bij ons hoog
in het vaandel. Bij ons gaat het allemaal om
de beleving van online eten kopen. Je krijgt
bij telefonisch contact, het indienen van een
chat of het sturen van een appje of mail naar
jouw contactpersoon altijd persoonlijk contact
en directe aandacht. Wij leren graag van de
feedback van onze klanten en mocht er ergens
mee geworsteld worden in het proces dan
staan we voor je klaar!

Neem het
niet aan van
ons, maar van
je collega’s!

XTRA-SOCIAL - Reusel
“Sinds we met Bistroo werken zien we onze TO GO aantallen
oplopen, superfijn! Wanneer er iets niet lekker loopt, dan is
het team goed bereikbaar en lossen ze het probleem direct
op. Dit is schakelen anno 2021, top! XTRA-SOCIAL hoopt het
aantal bestellingen nog lang te zien stijgen.”

Liberty Foodbar - Bladel
“Bistroo is super simpel en super effectief; in no-time heb je
een gevulde eetwinkel online en kun je weer doen wat je wil
doen; je gasten blij maken met lekker eten (en drinken)! De
commissie die ze vragen is zeer redelijk en het platform werkt
zeer intuïtief. Als er eens iets anders gemaakt moet worden
of er werkt onverhoopt iets niet dan denken de mensen bij
Bistroo mee en schakelen snel!”

Woest, Frietkot by Woest & Bij de Neut
- Westerhoven
“We hebben een mooie samenwerking kunnen opzetten. We
zochten naar een manier om onze service gemakkelijk tot
onze gasten te verlenen. Onze gasten kunnen nu gemakkelijk
thuis genieten van onze service en producten.”

Meer weten?
Scan de QR-code of ga naar
bistroo.nl/zakelijk

