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معلومات مساندة

:السحابيةالمطابخ 

.فقطالتوصيل لعمالء وتوصيله الطعام لتحضير مرخصة مركزية مطابخ هي 

من الحالية ها مطابخمن كبير بشكل التقليدية المطاعم تستفيد الطعام، توصيل منصات خالل من الطلب ارتفاع مع 

يةالحالمواردهم من استفادة أقصى تحقيق النهج هذا لهم يتيح .فقطللتوصيل تجارية عالمات إضافة خالل 

االستالم بات طلتقديم أيضا  يمكنهم .إضافيربح لتحقيق وذلك (...المطبخمساحة المكونات، التخزين، الموظفين، )

مختلف كون يقدأو المطعم، داخل يقدم لما تماما  مماثل المقدم الطعام يكونيمكن.الفعليالمطعم موقع من 

.تماما  

طلبات تكون قد لذا التسليم، لغرض مصمما  ليس المطبخ أوال ، .هذاالعمل لنموذج محتملة سلبية جوانب هناك 

قات تطبيومستخدمي المطعم رواد تجربة عل يؤثر قد مما .المطعمازدحام عند األولويات قائمة آخر في التوصيل 

داخل الطلبات وينتظرون متفاوت بشكل المطعم عل مزودين عدة من التوصيل سائقو يتردد حيث ، التوصيل 

.العملسير يعيق قد مما .المطعم
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:السحابيةالمطابخ قطاع في السلبيات أبرز 

العمل مع الموظفين المؤقتين 

(:موظفين عند الطلب)

يل االعتماد عىل تطبيقات التوص

المستقلة 

(:تطبيقات الطرف الثالث)

صعوبة المنافسة في سوق 

:رقمي مكتظ

ن الذيبالساعات موظفين مع للعمل الحاجة •

ل للعمكاف بشكل مؤهلين يكونون ال قد 

.المطعممتطلبات مع 

موظفين تدريب في االستثمار صعوبة •

.دوريبشكل يتغيرون مؤقتين 

قوية وتالمؤقتين الموظفين تحفيز صعوبة •

.لديهمالمطعم وهوية ثقافة 

لعمالء واحد مصدر عل االعتماد يعد ال •

تجاريا  قرارا  التوصيل تطبيقات من التوصيل 

.جيدا  

.حالربهوامش عل المرتفعة الرسوم تأثير •

.التوصيلفي التحكم صعوبة •

.للخطرالمطعم سمعة تعرض •

عند تية واللوجسالتسويقية التكاليف ارتفاع •

.فقطللمطعم مخصصة منصة اختيار 

العمالء من السحابي المطعم استفادة عدم •

.تقليديموقع وجود لعدم المارين؛ 

.يبالو عل السلبية والتعليقات المراجعات •

فرص لزيادة إضافية رسوم دفع ضرورة •

.المختلفةالمنصات عل للعمالء الظهور 
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:السحابيةالمطابخ قطاع في السلبيات أبرز 

ارتفاع تكاليف الحفاظ عىل جودة 

:وسالمة الطعام عند التوصيل

التراخيص والمتطلبات المعقدة من 

:قبل الجهات التنظيمية

عل كبير بشكل تعتمد المطعم سمعة •

.ممتازةحالة في للعميل الطعام وصول 

ارة حردرجات في المنتج عل الحفاظ صعوبة •

.مناسبة

ند عاألطعمة تغليف في التكاليف ارتفاع •

.كبيرةبكميات طلبها 

ث الحديبالمفهوم التنظيمية الجهات جهل •

كالمطاعم ومعاملتهم السحابية للمطاعم 

.التقليدية



شكرًا لكم 


