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Üzleti modell és versenyelőny 

Kati - Design
Berni - Projekt management
Niki - Értékesítés
Zoli - Értékesítés
Ahmed - Marketing

Az üzleti modellünk a piaci versenytársaktól eltérően egy
jutalékos rendszeren alapul. Ezzel, a bekerülési költséget
minimalizáljuk, így minél többen, minél egyszerűbben
csatlakozhatnak és mi a megspórolt munkaerővel és hozott
forgalommal arányosan profitálunk. Online foglalás esetén
a service díjból, a fogyasztás 6%-át, foglalás nélkül az
appon való fogyasztás 1%-át kérjük jutalékként.  

Te szeretnéd
eldönteni hová
ültessenek ?

Az EnniAkarok Blundeet
használva pontosan ki tudod
választani melyik asztalt
foglalják le neked az
étteremben. 

Unod már, hogy nem
kapsz asztalt a kedvenc
éttermeidben? 
Az EnniAkarok Blundee
segítségével nem szükséges
körbetelefonálni a környező
éttermeket mert a térképen
pontosan látod az éttermek szabad
asztalainak számát.  

Unod már, hogy vadászni kell a pincéreket?
Az étterembe érkezve nem kell megvárnod, hogy észrevegyen a pincér.
Elég ha beolvasod az asztalon lévő QR-kódot, helyet foglalsz és már
rendelhetsz is a telefonod segítségével. És ami a legjobb, hogy a
rendelésed egyből a konyhára érkezik be, hogy minél hamarabb hozzá
láthass a finomságokhoz.

Már indulnál, de még várod a
számlát? 

A Blundee célja, hogy globálisan egy sztenderdet képezzen a vendéglátás
digitalizálásban, legyen szó akár reggeliről, ebédről vagy vacsoráról. 

Az  indulás gondolatától, a távozásig újragondoltuk, digitalizáljuk és kényelmessé
tesszük a jelenleg fejfájást okozó folyamatokat a vendéglátásban. 

Tőkecélok 
2,3-4,6% részesedésért cserébe 20-40
millió forintot kérünk. A befektetett
összeget teljes mértékben a vállalkozás
bővítésére és piaci terjeszkedésbe
fektetjük. 

Blundee és EnniAkarok kapcsolata
A szoftvert az EnniAkarok csapata tervezte és fejlesztette.
Több száz étteremmel kapcsolatban állva realizáltuk az iparág
jelenlegi problémáit, ezért felvettük a kesztyűt és
elhatároztuk, hogy megoldjuk őket. 

Bel- és külföldi terjeszkedés 
Az első év végére 350 belföldi és 4 külföldi éttermet
tervezünk leszerződtetni. Ez az app nem csak a magyar de a
globális piacon is versenyképes, ezért az EnniAkarokon belül
teljes arculatot váltottunk és ezt az alkalmazást már az első
pillanatól kezdve globálisan skálázhatóra terveztük.  

Alapítók
Hassan Khaled - CEO, IT
Fejlesztő cég tulajdonosként és fő befektetőként
foglalkozik a programozással,  de 14 éves  kora
óta az IT iparágban vállalkozik.

Dengi Marcell - CFO, PR
Sales, marketing és tanácsadói tapasztalatait
felhasználva fókuszál jelenleg a menedzsmentre
és üzletfejlesztésre.  

A csapat

Kapcsolat: partner@enniakarok.hu

Ha befejezted az étkezést, nincs más dolgod, mint
megnyitni az alkalmazást, kiválasztani a preferált

fizetési módot, rendezni a számlát és már indulhatsz
is. Ha csoportosan étkeztek, akkor akár szét is

oszthatjátok az összeget az asztalnál ülők között. A
blokkal sem szennyezzük a környezetet és mindenki

úgy fizethet, ahogy neki a legkényelmesebb. 

Az EnniAkarok Blundee jövője
Víziónk, hogy az EnniAkarok Blundee hosszú távon egyet
jelentsen a digitalizált éttermi élménnyel és a világon bárhol
tudjunk egyszerűen étteremben étkezni a használatával.  

Becsült profit 

Terjeszkedési stratégia
Az elmúlt közel egy évben folyamatosan az értékesítési
stratégiánk fejlesztésére fókuszáltunk, aminek
köszönhetően az EnniAkarok-hoz számos partnert
szerződtettünk. Emiatt elsőként a már meglévő
partnereknél kezdjük a rendszer értékesítését és
integrációját., de már több, ismert és elismert budapesti
étteremmel is folytatunk tárgyalásokat. Az új éttermekkel a
sales csapatunk lép kapcsolatba elsőként telefonon. Mivel
mi online szerződéssel dolgozunk, így a világ bármely
pontján képesek vagyunk azonnal szerződni.  Az alkalmazás
hírdetését, az EnniAkarok novemberben induló,  2 egymást
folyamatosan erősítő közösségi média kampányhoz
kapcsoljuk, emellett éttermen belüli hirdetésekkel is
népszerűsítjük.  

EnniAkarok eredmények 
600+ felkeresett étterem
400+ teljesített rendelés
24 szerződött partner 
60+ partnerétterem
2 előkészített marketing kampány 
bemutató konferencia

Blundee
The app for Breakfast LUnch 'N DEEner


