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01
DOMENIU

Daca nu ai deja un restaurant online, e timpul sa te gandesti la unul.
Poti incepe alegand un nume pentru el.
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DOMENIU
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DOMENIU
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www.restaurantultau.ro - Este posibil ca acest domeniu sa
apartina deja altcuiva, caz in care va trebui sa devii un pic
creativ in alegerea numelui website-ului tau. Poti incerca
restaurantul-tau sau chiar poti face o combinatie cu orasul in
care se afla restaurantul, precum restaurant-oras. Domeniul
nu trebuie sa contina prea multe cuvinte si trebuie sa fie
usor de transmis la telefon.
Poti verifica daca domeniul pe care ti-l doresti este disponibil
intrand pe Rotld. Tot de aici iti recomandam sa achizitionezi
domeniul pe care il doresti.

02
STRATEGIE SI
WIREFRAME

Ti-am pregatit cateva sfaturi orientative care sa te ajute cand vei
decide sa muti restaurantul in online
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STRATEGIE
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Oricat de bine ti-ai cunoaste restaurantul, cand va trebui sa
le explici oamenilor care se vor ocupa de site-ul tau ce iti
doresti sa apara in restaurantul virtual, nu o sa iti fie usor.
Mai ales daca esti la primul contact cu crearea unui site.
Iata cateva intrebari care te vor ajuta sa iti faci o idee despre
ce ar trebui sa discuti cu baietii de la site:
Cine sunt clientii mei?
Ce isi doresc clientii mei?
La ce raspund cel mai bine clientii mei? (ce preparate)
Ce mancare prepar cel mai bine? (Si cand comanda de la
mine: mai mult dimineata, mai mult seara?)
Raspunsurile la aceste intrebari iti vor defini stilul, design-ul
pe care ar trebui sa il aiba website-ul, dar si modul de
adresare si preparatele pe care trebuie sa pui accent.
Care sunt punctele forte ale bucatariei mele?
Pentru ce am primit cele mai multe laude de la clienti?
Ce iubesc eu cel mai mult sa fac, dintre toate preparatele?
De ce vin clientii sa manance la mine?
Raspunsurile la aceste intrebari iti vor spune care sunt
atuurile afacerii tale. Ele trebuie sa apara pe prima pagina a
website-ului tau.
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WIREFRAME
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Cum arata restaurantul tau? Cum ii intampini de obicei pe
clienti in restaurant? Cere-le oamenilor de la site cateva
directii de design si alege-o pe cea care se apropie cel mai
mult de feelingul de la tine din restaurant.
Nu uita: la fel ca un restaurant fizic, restaurantul virtual
trebuie sa includa cateva functionalitati esentiale. Noi iti
recomandam sa te asiguri ca vei avea pe site:
- numarul de telefon si adresa de email
- meniul complet, cu posibilitate de comanda
- un formular de rezervare
- preparate recomandate - ca sa ii inspiri pe cei care ajung la
tine in restaurant
- povestea Chefului Bucatar
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Am ales cateva site-uri de restaurante pentru a-ti putea
arata cateva exemple de bune practici

Homepage

Alege sa pui pe sliderul principal cateva fotografii reprezentative pentru
restaurantul tau. Fie ca vei alege ambiente din restaurant sau poze cu
preparatele, cauta sa-ti impresionezi clientii inca de la primul "ecran".

Preparatele vedeta - pe homepage

Poze mari, descrieri de impact, poate chiar testimoniale de la clientii
care le-au incercat deja. Astfel, recomanzi preparatele cu care te
mandresti.
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Meniul complet

La fel ca un meniu fizic, meniul virtual trebuie sa prezinte lista
completa de preparate si ingrediente. Iar pentru o experienta
completa, ofera clientilor posibilitatea de a comanda direct din
pagina de meniu. Ca atunci cand ospatarul vine sa le preia comanda,
doar ca acum nu ai nevoie de personal ci doar de o interfata usor de
folosit.

Cosul de cumparaturi

Ca si la cele mai multe magazine online, in cosul de cumparaturi
clientii tai vor mai arunca o privire pe comanda pe care urmeaza sa o
plaseze, vor completa datele de contact si de livrare si vor plasa
comanda. Procesul trebuie sa fie usor, ideal fiind ca tu sa ii informezi
ca le vei pastra datele furnizate. Le vei putea folosi mai tarziu
pentru a facilita comenzile viitoare, le vei putea recomanda din nou
preparatele pe care le-au mai comandat.

Pagina de contact

Clientii pot avea intrebari sau pot incerca sa ceara mai multe detalii
despre preparate. Ajuta-i sa te gaseasca: pe Facebook, pe email, la
telefon. Raspunde-le ca si cum ar intra pe usa restaurantului tau.
Ar putea sa ajute si o harta cu pin pe restaurantul tau, ca sa ajunga
usor la tine.
10
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BONUS TIP

Lauda-ti Cheful bucatar

Maestrul care impresioneaza de fiecare data prin combinatiile
neasteptate de ingrediente, cel care surprinde mereu papilele
gustative ale clientilor, artistul bucatariei tale. Poate nu ti-a trecut
prin minte pana acum, dar daca vorbesti despre el cu pasiunea cu
care el gateste, veti avea amandoi beneficii: el se va simti apreciat,
va continua sa gateasca cu aceeasi pasiune si il vei ajuta sa devina
un artist consacrat, iar tu vei atrage gurmanzii care vor sa guste din
creatiile lui.
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03
DESIGN

De la culori si fonturi pana la optimizarea pentru mobil si diferite
browsere, design-ul website-ului tau este primul lucru pe care clientul il
va vedea. De el depinde daca va ramane pe site sau nu.
Designul este extrem de important, de aceea,noi iti recomandam sa
apelezi la un specialist pentru a te ajuta in aceasta etapa.
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Se intampla destul de des ca un utilizator sa intre pe un site
de pe mobil si sa iasa dupa cateva secunde. Aceasta
problema apare atunci cand site-ul nu este optimizat pentru
mobil. Tu nu trebuie sa ai aceasta problema. De asemenea,
este foarte important ca site-ul tau sa functioneze la fel de
bine pe toate browserele comune precum Chrome, Mozilla,
Internet Explorer si Safari.
Pentru a evita aceasta problema, in momentul in care o sa te
hotarasti cum vrei sa arate website-ul tau, asigura-te ca este
RESPONSIVE, atat pe mobil cat si pe tableta, dar si ca este
compatibil cu browserele de mai sus. Poti verifica toate
acestea in specificatiile temei.

04
CONTENT SI SEO

Fiecare cuvant pe care il adaugi pe site este important, nu doar pentru
modul in care va intelege clientul cine esti, dar si pentru cat de bine te
vor indexa motoarele de cautare.
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CONTENT
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Poate una dintre cele mai dificile, dar si cea mai importanta
parte din crearea unui website, sunt textele. Ele nu doar ca il
vor face pe client sa petreaca mai mult timp pe site, sa isi
doreasca sa comande, dar sunt si foarte importante pentru
modul in care website-ul tau va fi indexat de motoarele de
cautare.
Pentru aceasta parte nu exista o reteta fixa. Trebuie sa iei in
considerare cine sunt clientii tai, la ce anume raspund si cum
le poti transmite recomandarile tale intr-un mod simplu,
direct si curat.
Iti recomandam sa nu exagerezi cu texte lungi si obositoare,
sa imbini textul cu imagine, video-uri sau icons, sa fii foarte
atent la gramatica si sa incerci sa introduci cuvintele cheie
definitorii pentru afacerea ta in fiecare pagina. Cateva
sfaturi pragmatice, ce te pot ajuta, gasesti aici.

TESTIMONIALE
Sunt extrem de importante, in special pentru restaurantul
tau. Nu uita sa le incluzi in home page, si poate chiar in
pagina de contact.
Le poti prelua din pagina de Facebook, ori direct din mesajele
pe care le primesti de la clienti. In cazul in care nu ai
testimoniale, nu le inventa. Iti recomandam sa suni clientii
dupa ce au comandat si sa ii intrebi cum li s-a parut
mancarea, poate chiar sa le ceri un review pe Facebook.
15
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E important sa stabilesti, in functie de ce poti sa oferi chiar
tu, care sunt cuvintele cheie la care vrei ca site-ul tau sa
raspunda. Fie ca vorbim despre mancare chinezeasca, pizza
napoletana, mancare traditionala, etc. poti solicita o analiza
de cuvinte cheie in Google Ads.
Urmatorul pas este sa te asiguri ca ai URL-uri cu aceste
sintagme pe paginile ce vorbesc despre aceste preparate.
Categoria de produse ar trebui sa arate:
www.restaurantultau.ro/mancare-traditionala.
De asemenea, aici gasesti un ghid de sfaturi SEO perfecte de
preluat pentru propriul site.
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05
FUNCTIONALITATE SI
UTILIZABILITATE

Este momentul sa te pui in locul utilizatorului si sa iei site-ul nou creat
la puricat. Descopera unde se poate bloca clientul, cat de usor este de
inteles parcursul pe site, etc.
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FUNCTIONALITATE
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Functioneaza noul tau website? Se incarca usor? Exista
pagini cu probleme? Totul se afiseaza bine atat pe desktop,
cat si pe mobil? Fluxul de navigare este ok? Utilizatorului ii
este simplu sa plaseze o comanda? Daca raspunsul la
intrebarile de mai sus este da, atunci esti pe drumul cel bun.
Noi iti recomandam sa rogi cele mai atehnice persoane pe
care le cunosti sa iti testeze site-ul. Daca ei se vor descurca,
se va descurca orice alt client.

USURINTA DE
UTILIZARE
Site-urile care sunt intuitive si usor de utilizat au beneficiul
de a incuraja clientii sa plaseze comenzi. Poti creste
uzabilitatea site-ului prin informatii concise si un design care
sa raspunda nevoilor clientilor.
Spre exemplu, ideal ar fi ca utilizatorul sa poata plasa
comanda direct din pagina de meniu. Pentru asta, asigura-te
ca ai un buton pentru plasarea comenzii (si ca butonul este
functional, desigur).
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FUNCTIONALITATE SI UTILIZABILITATE

De asemenea, meniul principal trebuie organizat in asa fel
incat clientul sa gaseasca rapid sectiunea care il
intereseaza: Home, Meniu, Despre noi, Contact - este o
structura de baza ce nu da gres niciodata pentru ca toti
suntem obisnuiti cu ea.
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CALL TO ACTION
Dupa cum ti-am povestit si mai sus, Call to action-ul - practic
un buton ce invita utilizatorul la o actiune - este un element
esential de uzabilitate in cadrul unui website si este
recomandat ca el sa apara pe fiecare pagina.
In cazul restaurantului tau, ai trei variante de call-to-action:
- fa o rezervare
- comanda acum
- ofera feedback
Spune-le celor de la site sa tina cont de aceste butoane si sa
le insereze intr-un mod cat mai subtil, fara prea mult blingbling, dar care sa invite, politicos, la actiune.
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06
ULTIMELE DETALII

O structura clara a site-ului tau pentru motoarele de cautare si un
sistem care te informeaza in legatura cu traficul din fiecare zi.
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ULTIMELE DETALII

SITEMAP
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Cand cauti o informatie intr-o carte, de cele mai multe ori
prima sectiune in care cauti este cuprinsul. Exact la fel, un
sitemap le ofera clientilor, dar in special motoarelor de
cautare, un cuprins al informatiei din site-ul tau.
Cu cat site-ul tau creste, cu atat ai nevoie de un sitemap mai
complex. Locul unde trebuie incarcat sitemap-ul pentru a-ti
creste pozitia pe Google este Google Webmaster.

CERTIFICAT SSL
Este foarte important ca site-ul tau sa aiba criptarea https.
Google nu mai ia in considerare site-urile fara SSL. In plus,
este foarte posibil ca atunci cand un utilizator intra pe siteul tau, iar acesta nu este securizat, sa fie intampinat de un
mesaj precum ca site-ul respectiv poate sa dauneze
calculatorului si sa ii recomande sa nu il acceseze.
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ULTIMELE DETALII

PAROLE SIGURE
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Este important sa nu te folosesti de username-uri si parole
redundante precum: admin, parola, 1234, etc. Risti ca site-ul
tau sa fie virusat sau sters fara niciun pic de mila.
Foloseste-te de user name-uri precum PetrA si parole care sa
includa cifre, litere mari si semne de punctuatie. Daca crezi
ca nu le vei tine minte, salveaza-le in browser sau intr-un
fisier special pentru parole.

reCAPTCHA
Orice formular de pe website ar trebuie sa aiba un
reCAPTCHA. Mai multe despre acesta si cum il poti
implementa pe site, gasesti aici. Rolul lui este de a te ajuta
sa reduci SPAM-ul de pe site
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07
GDPR

General Data Protection Regulation nu este un subiect peste care sa
treci cu usurinta. Ai nevoie de o politica puternica de GDPR.
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GDPR
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SIGURANTA
DATELOR
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Pentru ca ai nevoie de GDPR si in afacerea ta fizica, iti
recomandam sa ii contactezi pe cei cu care ai lucrat la
implementarea regulilor GDPR in cadrul companiei. Ei te vor
ajuta cu implementare GDPR si pe website.
Daca nu ai facut acest pas, atunci te poti folosi de plug-in-uri
speciale pentru GDPR care, cu cateva setari de baza, pot
functiona pe termen scurt in rezolvarea acestei situatii.

POLITICA DE
CONFIDENTIALITATE
Pe langa sistemul GDPR din spatele unui website, in frontend, partea vizibila a site-ului ai nevoie de o pagina in care sa
stipulezi politica de confidentialitate, politica de cookies si
modul in care prelucrezi datele.
Aici gasesti mai multe detalii despre ce trebuie sa contina
aceasta pagina.
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08
GOOGLE BUSINESS

TOTUL DESPRE
RESTAURANTUL
TAU
PE GOOGLE
Cu siguranta stii ca, atunci cand cauti un restaurant pe
Google, in partea dreapta vei gasi o harta cu adresa lor,
review-uri, program, adresa web si alte detalii de contact.
Pentru a iti crea o astfel de previzualizare a restaurantului
tau trebuie sa iti setezi un cont de Google Business.
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Ț

I SE PARE COMPLICAT?

TE AJUTAM
NOI
CU UN WEBSITE PERSONALIZAT, DAR SI SERVICII
INTEGRATE DE MARKETING PENTRU RESTAURANTE
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