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Dijital Reklam Ajansı

QRmenü, Cafe ve Restoranlar için hazırlanmış yeni nesil dijital menüdür. İşletmenizde
QrMenü kullanarak ürünlerinizi baskı maliyetine katlanmaksızın sunabilir, müşteri
memnuniyetini ve satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti
QRmenü, Müşterilere diledikleri an kendi mobil
cihazlarından menüyü görüntüleme ve sipariş
verebilmesine olanak sağladığı için müşterinin
konforunu ve memnuniyetini artırır.
Düşük Maliyet
Tüm bu avantajlara yüksek yatırım maliyetine
katlanmadan, baskı, tasarım ve kağıt masrafına
gerek kalmadan uygun ﬁyata sahip olun. Menü
bastırma ve ﬁyat güncelleme derdine düşünmeden işinize odaklanın.
Hijyenik
Dijital menü baskılı menüye göre daha hijyeniktir. Müşteri menüyü kendi mobil cihazından
görüntülediği için hijyen kaygısı olmadan
rahatlıkla menüyü inceleyecektir.

Görsel Menü Tasarımı
Ürün görselli menü ile müşterilerinize sipariş verecekleri ürünleri
görmelerini sağlayın.
Özel Menü Tasarımı
İşletmenize özel menü tasarımı ile, müşterilerinize daha kurumsal, canlı
ve çekici bir menü sunun.
İndirmeden Kullanım
Müşterileriniz QRmenüyü kullanmak için herhangi bir uygulama
indirmesine gerek yoktur.
Hızlı Görüntüleme
CDN teknolojisi sayesinde menünüz bekletmeden olabildiğince çok hızlı
yüklenir.

Tasarım: +90 533 830 22 23

Azalan İş Yükü
Garsonun menü götürüp getirmesinden
kaynaklanan iş yükü ve zaman kaybı ortadan
kalkar.

Liste Menü Tasarımı
Ürün görselleriniz yoksa veya henüz hazır değilse QRmenünüzü liste
menü şeklinde oluşturabilirsiniz.

+90 533 881 69 94

Daha Canlı Görseller
Baskı menüler zamanla deforme olur, QRmenüde
ise ürün görselleri her zaman daha canlı ve
çekicidir.

Mobil Menü
Mobil menü ile müşterileriniz kendi mobil cihazlarında menüyü
görüntüleyebilirler.

+90 533 840 93 53

Menü Daima Güncel
QRmenünün yönetim paneli sayesinde menüdeki
ürünleri ve ﬁyatları istediğiniz an kolayca
güncelleyebilirisiniz.

QRmenü Özellikleri
Çoklu Dil Desteği
Menüyü birçok dilde oluşturun ve müşterilerinize menüyü kendi
dillerinde görüntülemeyi sağlayın.

+90 533 855 07 65

QRmenü YARARLARI
Baskı Maliyetinden Tasarruf
QRmenü kullanın, ﬁziksel menü bastırmak ve
güncellemek için yüksek bedeller ödemekten
kurtulun.

Hüseyin Zekai Sk. Şeker Apt.
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QRmenü Nedir ?

UX/UI Kolay Kullanım
UX/UI Kullanıcı dostu arayüz sayesinde müşterileriniz QRmenü&yü
kolayca kullanabilir.
Kolay Yönetim
Sade ve basit kullanım için tasarlanmış yönetim paneli ile menünüzü
kolayca yönetin.
7/24 Teknik Destek
Teknik ekibimiz ve bayilerimiz size destek vermek için her zaman hazır.

