Danmarks ny restaurant booking-portal er også for dit spisested:

Lad Restaurant 2 Night finde
gæster til dine ledige borde
Restaurant 2 Night er Danmarks ny populære website, der hver
dag formidler favorable ”sidste-minuts” tilbud fra et udvalg af
gode danske spisesteder.
Præcis som flyselskaber hver dag sælger ledige sæder som afbudsrejser, kan vi også afsætte dine tomme borde.
R2N-konceptet er meget enkelt, og det kan fra dag 1 blive en
ægte win-win situation - også for dit spisested.

Sådan finder gæster
vej til DIN restaurant
Gæsten finder
dit spisested og
reserverer bord
online på

Restaurant 2 Night skaffer nye gæster og omsætning
på borde, der ellers ville stå tomme.
Du bestemmer selv, hvilke gode tilbud du ønsker at
give på ugens forskellige dage.
Vi opretter gratis en profil til dit spisested, og vi har
ingen bindingsperiode for samarbejdet.
Du får altså gratis markedsføring og betaler kun et
mindre beløb pr. Gæst, der reserverer bord hos dig.
Ved afbud betaler du naturligvis ikke.
Vi håndterer administrationen af reservationer og sørger for, at
dokumentation straks bliver sendt videre til dit spisested. Det
betyder færre no-shows.
Restaurant 2 Night kan give også dit spisested nye gæster,
øget omsætning og ekstra succes.

Vores telefonsystem ringer til
dit spisested - I
be- eller afkræfter
reservationen
med et tastetryk
Gæsten modtager en
SMS med jeres svar og møder op
på det aftalte
tidspunkt

Så let arbejder du med
Restaurant 2 Night er ny markedsplads for spisesteder, der
ønsker færre tomme borde, flere gæster og højere omsætning.
Vi tilbyder dig mulighed for at udnytte din kapacitet bedre på
tidspunkter, hvor du ellers har tomme borde.
Dagligt kan du udbyde nogle af dine ledige borde som favorable ”sidste-øjebliks” tilbud og tiltrække ekstra gæster, når
du har plads.
Du kan for eksempel udbyde borde:
Alle åbnedage, hvis restauranten sjældent er fuldt booket
Enkelte ugedage, hvor restauranten har ledig kapacitet
Tidligt på aftenen for at skabe stemning i restauranten
Sent på aftenen for at udnytte hele åbningstiden optimalt
Døgnet rundt kan du logge ind på R2N.dk og tilpasse dit
bord-udbud, eller du kan kontakte vores konsulenter.
Restaurant 2 Night´s koncept hjælper dit spisested med at
skabe markedsføring over for nye målgrupper og omsætning
på borde, som ellers ville stå tomme.

Restaurant 2 Night´s hjemmeside viser nye gæster vej til dine ledige borde:

Lad os komme i
gang straks i dag
Restaurant 2 Night arbejder målrettet på at udvide
konceptet, så det snart dækker hele landet.
Mange hundrede reservationer formidles hver måned
på R2N.dk.
Dit spisested kan også blive del af R2N-netværket.
No cure - no pay:
Vi opretter helt gratis din profil, og du betaler ikke, før
du modtager gæster fra R2N.dk.
Restaurant 2 Night kommunikerer med dit
spisested, som I er vant til - via telefonen.
Kontakt os allerede i dag, så finder vi i fællesskab en
løsning, som passer perfekt til dit spisested.

Sådan kontakter du os
Ring til os på tlf. 3095 0029 eller
send en mail på email@r2n.dk
Oplys navn på dit spisested, tlf.nummer
samt navn på kontaktperson
Vi opretter hurtigt din R2N-profil, så du
allerede i aften kan vente nye gæster

”Når profilen først kører på R2N.dk-hjemmesiden, går alting
jo nærmest af sig selv. Så skal jeg blot tage stilling til, hvor
stor rabat vi ønsker at give på de enkelte ugedage.”
Manager Selma Solakli, André Citrôen Bistro

Restaurant 2 Night har givet os
et nyt publikum og nyt liv
”Vi hørte om Restaurant 2 Night´s koncept fra en kollega
i branchen, som anbefalede os at prøve det.

André Citroën har efterhånden fundet ud af, hvordan
de bedst udnytter R2N-konceptets muligheder.

På André Citröen bruger vi målrettet R2N.dk til at tiltrække andre gæster. Fyldte borde har jo altid været de
bedste ”magneter” til at fylde andre borde op - sådan
er det også her hos os ...!”

”Ofte vælger vi at køre med stor rabat på de stille søndage, Andre dage giver vi måske 20% rabat samme
dag, så vi få fyldt nogle ekstra pladser om aftenen,” siger
Selma Solakli.

Selma Solakli, manager og daglig leder af den kendte
Vesterbro-bistro André Citröen, var blandt de første, der
lod Restaurant 2 Night oprette en profil til sit spisested.

André Citröen Bistro har også glæde af de anmeldelser,
hvori R2N´s gæster flittigt giver deres meninger til kende.

I løbet af ganske kort tid kunne André Citröen tydeligt
registrere, hvordan nye gæster fandt vej til bistroen og
satte sig til bords på Vesterbrogade.

”Vi bruger vores gæsters anmeldelser til at gøre vores
produkt og service endnu bedre. Vi tjekker ofte anmeldelserne, og det er rart, at der er tale om virkelig seriøse
anmeldelser.

”Restaurant 2 Night har givet os gæster, som jeg ellers
ikke tror ville have prøvet os. Vi har fået et nyt publikum
og nyt liv - ikke mindst på lidt sløve aftener.

Jeg anbefaler ofte R2N til andre restauratører både nyopstartede og de mere etablerede. Det giver nemlig gæster,” siger Selma Solakli.

”Vi bruger R2N-konceptet til at få fyldt de tomme borde på de ´små dage´. Der er kommet mere omsætning,
og anmeldelserne af vores restaurant, som vi læser på hjemmesiden, er meget positive - det er rart.”
Allan Jønsson, ejer af Hereford House, København

Nyhed! Servér dine bedste tilbud på mobilen
Med en restaurant-profil på R2N.dk bliver dine tilbud også gjort mobile
Med R2N´s applikation kan man nemlig se alle dagens tilbud på sin telefon
Alle tilbud vises i geografisk rækkefølge og kan reserveres med få tastetryk
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