
Crunchorder er til dig, der vil have styr på din 
restaurants digitale bestillinger, tilpasse det 
nemt og få endnu mere ud af det. Vi tilbyder 
et simpelt og moderne system, som du kan 
skræddersy efter dine egne behov.

Lad dine gæster 
bestille digitalt!



Din rejse mod nem 
onlinebestilling starter her

Vi tilbyder én samlet platform til alle former 

for digital ordrebestilling af mad og drikke. 

Crunchorder hjælper dig med håndteringen af 

take-away, bestilling fra bordene, click&collect, 

selvbetjeningskiosk, roomservice, catering, 

konferenceforplejning. Vi kan være med hele 

vejen – start simpelt eller byg et komplet 

ecommerce-univers.

Vidste du, at vores kunder omsatte for 

230.000.000,- igennem Crunchorder i 2020? 



“Den mest troværdige partner, jeg har arbejdet 
sammen med inden for tekniske løsninger til 

restauranter og takeaway!”
– TERJE THESBJERG, EJER 

RESTAURANT JACOBSEN, OASIA SUSHI & WOK, BISTECCA ITALIAN BISTRO



Vi gør det nemt at 
komme i gang

Vi har skåret helt ind til benet, og sparer dig 

for unødige indviklede setups. Vi sørger for en 

ukomplicerede opstart, som hurtigt får dig igang. 

Ja du kan allerede modtage din første bestilling 

inden for 48 timer efter signup.

Udfyld vores signup-formular Sæt dit menukort op Tag imod bestillinger
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Forstå dine gæster – så 
kan du bedre hjælpe dem

Opskriften på et godt digtalt bestillingssystem 

er at gøre det nemt for dine gæster. Lad os 

hjælpe dig med at forstå dine gæster.

Vidste du at op mod 80%  af dine 

gæsterforetrækker at bestille take-away 

fra mobiltelefonen?  

Med den rigtige menustruktur forøges 

den gennemsnitlige kurvstørrelse med 

8-10% ift. ordrer givet til en tjener.

Størstedelen af dine gæster foretrækker ikke 

at skulle downloade en app. Så derfor er 

vores system ikke app-baseret.

80% 8-10%



KunderLogoer:- Letz 
Sushi- Bone’s- Torvehal-
lerne (Vejle)- Guldkro-
en- Guldgrillen- Dagens 
Måltid

Vi hjælper allerede +150 
virksomheder med deres 
online forretning

Vores kunder har alle oplevet 

at salgstallene er steget, at de 

besøgende blevet mere tilfredse, og 

at kunderne kommer igen og igen. 

Det er vi stolte over.

"Jeg kunne ikke forestille mig 

en bedre samarbejdspartner til 

onlinebestilling end Crunchorder"

- UMUT SAKARYA, MEDEJER AF 

GULDKROEN, GULDGRILLEN OG 

GULDKEBAB



Integrationer og 
samarbejdspartnere

Vores mål er at skabe den bedste løsning for dig, og derfor integrerer vi 

gerne din Crunchorder løsning med fx kassesystemer, nyhedsbreve og 

marketing automation til fordel for dig.



Vores mål er at give dit et moderne og simpelt 
system, som gør din hverdag nemmere!

Hos Crunchorder hjælper vi små som store virksomheder 

med at få glade gæster. Vores fokus er at give dig et 

upåklageligt system, som er tilpasset dine behov. Så kan du 

fokusere på det du elsker – at drive en forretning i vækst.

Banestrøget 17, 2. 

2630 Taastrup

Kontakt os i dag

+45 70 22 49 39

info@crunch-it.dk


