Tork Xpressnap Fit järjestelmä annostelijaliinoille

Täydellinen ratkaisu kiireisiin
päiviin
Tork Xpressnap Fit auttaa sinua keskittymään asiakkaisiisi

Palvele lähes

2x

enemmän
kävijöitä
täyttöjen välillä*

Säästä aikaa
Palvelee useampia asiakkaita
täyttöjen välillä – verrattuna
perinteisiin lautasliinaannostelijoihin.

Maksimoi tila
Sopii pienen kokonsa ansiosta
palvelutiskeille ja pöydille, joilla
on vähän tilaa.

Vähennä jätettä
Vähentää pois heitettyjen,
käyttämättömien lautasliinojen
määrää yli 50 %.*,**
*2-kertainen lautasliina pöytäannostelijassa verrattuna Fastfoldiin (Tork annostelija 271800 ja Tork täyttöpakkaus 10933)
**2-kertainen lautasliina palvelutiskiannostelijassa verrattuna Counterfoldiin (Tork annostelija 271600 ja Tork täyttöpakkaus 10935)
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Kuinka tehokas
sinun lautasliinajärjestelmäsi on?
Tilauksia tulee, ruokaa menee. Nälkäiset ja
kärsimättömät asiakkaat odottavat. Ravintolassa
kiireinen päivä on hyvä päivä. Jotta voisit
tarjota asiakkaille heidän odottamansa upean
kokemuksen, kaiken on sujuttava hyvin ja
tehokkaasti. Ja kuten jokainen ravintoloitsija
tietää, kyse on siitä, että tehdään enemmän
vähemmällä, koska aikaa, tilaa ja henkilökuntaa
on aina liian vähän.
Silti monissa ravintoloissa käytetään edelleen samaa vanhaa
lautasliinaratkaisua, jota on aina käytetty – eikä koskaan huomioida
tämän negatiivista vaikutusta toimintoihin. Täyttämiseen kuluu runsaasti
aikaa, lautasliinoja käytetään liikaa, ne sotkevat ympäristöä jäämillään, ja
epähygieeniset annostelijat pilaavat asiakaskokemuksen.
Tork Xpressnap Fit® on uusin innovaatiomme – lautasliina-annostelija, joka on
suunniteltu säästämään sinun aikaasi ja tilaasi. Se on riittävän pienikokoinen
mahtuakseen jopa ahtaimpaankin tilaan, vaatii vähemmän täyttökertoja ja
tuottaa vähemmän jätettä. Tork Xpressnap Fit antaa sinun keskittyä kaikkein
tärkeimpään: asiakkaisiin.
Se on täydellinen ratkaisu kiireisiin päiviin.
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Valmistaudu kiireisempiin päiviin
Tork Xpressnap Fit on tähän mennessä pienikokoisin
lautasliina-annostelijamme, joka on suunniteltu vähentämään
täyttöaikaa ja vapauttamaan tilaa ruuhkaisissa ravintoloissa.
Kun täyttämistä ja siivoamista
on vähemmän, saat lisää aikaa
asiakkaisiin ja liiketoimintaan
keskittymiseen
- Vähentää annostelijoiden täyttöaikaa
46 %*
- Vähentää poisheitettyjen,
käyttämättömien lautasliinojen
määrää yli 50 %*,**
- Kestävä ja helposti puhdistettava
annostelija tarvitsee vähemmän ylläpitoa ja
suojaa lautasliinoja lialta ja roiskeilta

Pienen koon ansiosta asiakkaille
jää enemmän pöytätilaa ja
varastoon jää tilaa muille tuotteille
- Täysikokoinen lautasliina on taitettu niin,
että se sopii tilaa säästävään
annostelijaan
- Vapauta lautasliinojen säilytystilaa jopa
35 %**

Tehosta liiketoimintaasi AD-a-Glance®näyttöpaneeleilla
- Tällä digitaalisella tee se itse -markkinointityökalulla luot, tulostat ja esität
oman markkinointiviestisi annostelijoissa tai jaat sen sosiaalisessa
mediassa.
- Valmiiksi suunnitellut, räätälöitävät mallit ovat saatavilla ilmaiseksi.
- 62 % ravintola-asiakkaista palaa todennäköisemmin ravintolaan, jos
palvelu on koettu yksilölliseksi. 21 % fast casual- ja pikaravintoloiden
asiakkaista puolestaan käyttää aikomaansa enemmän rahaa nähdessään
houkuttelevan mainosviestin palvelutiskillä.***
Käy hakemassa inspiraatiota osoitteessa adaglance.tork.fi!

*2-kertainen lautasliina pöytäannostelijassa verrattuna Fastfoldiin (Tork annostelija 271800 ja Tork täyttöpakkaus 10933)
**2-kertainen lautasliina palvelutiskiannostelijassa verrattuna Counterfoldiin (Tork annostelija 271600 ja Tork täyttöpakkaus 10935)
***United Mindsin eurooppalainen lautasliinatutkimus 2017, lähdenäytekoko (n = 8 289)

Helppo täyttää
Jotta annostelija olisi
helppo täyttää, lukituslevy
lukittuu ala-asentoon, kun
annostelija avataan.

Helppo aloittaa
Erityistaiton ansiosta
ensimmäinen lautasliina on
helppo ottaa annostelijan
täytön jälkeen.

Täyttötason
tunnistin
Täyttötason tunnistin
näyttää, milloin annostelija
on täytettävä, ja näin
lautasliinoja on aina
saatavilla. Lautasliinat eivät
enää lopu kesken ruuhkaaikoina.
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Valitse omat annostelijasi ja
täyttöpakkauksesi
Tarjoa saumaton ravintolakokemus Tork Xpressnap Fitin avulla

272900

272901

Tork Xpressnap Fit annostelijat
Tuotenro

Nimi

Mallisto

Täyttöpakkauksen
tunnus

Väri

Materiaali

Koko,
P x L x K (mm)

Annostelijan AD-a-Glance
kapasiteetti

272900

Tork Xpressnap Fit
pöytäannostelija

Signature

N14

Musta

Muovi

140 x 117 x 173

168
(2-kerroksinen)

Kyllä

Ei

4

272901

Tork Xpressnap Fit
palvelutiskiannostelija

Signature

N14

Musta

Muovi

326 x 121 x 143

324
(2-kerroksinen)

Kyllä

Ei

1

962900

Tork Xpressnap Fit
pöytäannostelijan Starterpack

Signature

N14

Musta

Muovi

140 x 117 x 173

168
(2-kerroksinen)

Kyllä

Ei

1

962901

Tork Xpressnap Fit
palvelutiskiannostelijan Starterpack

Signature

N14

Musta

Muovi

326 x 121 x 143

324
(2-kerroksinen)

Kyllä

Ei

1

15830

Kiinnitettävä Pakkausta/
myyntierä

12830

Tork Xpressnap Fit -lautasliina-annostelijan täyttöpakkaukset
Tuotenro Nimi

Täyttöpakkauksen
tunnus

Laatutaso

Väri

Kerrosten
lukumäärä

Taittamaton
P x L (cm)

Kpl/
nippu

Kpl/
pakkaus

Kpl/
myyntierä

15830

Tork Xpressnap Fit
valkoinen annostelijaliina

N14

Advanced

Valkoinen

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4 320
(6 x 6 x 120)

12830

Tork Xpressnap Fit
natural annostelijaliina

N14

Advanced

Luonnonvalkoinen

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4 320
(6 x 6 x 120)

EU-ympäristömerkki
Sertifioitu EU-ympäristömerkillä, joka takaa
ympäristöystävällisyyden.

Forest Stewardship Councilin® (FSC®) myöntämä
FSC-sertifikaatti varmistaa, että tuotteet ovat peräisin
kestävästi hoidetuista metsistä, jotka tuottavat
ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista hyötyä.
(www.fsc.org)
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Tork auttaa sinua tehostamaan
liiketoimintaasi
Olemme kehittäneet laajan ratkaisuvalikoiman avuksesi keittiön,
saniteettitilan ja hygienian asettamien päivittäisten vaatimusten
täyttämiseen. Kun ruuanlaittoon liittymättömiin seikkoihin ei kulu
niin paljon aikaa ja vaivaa, sinulla on enemmän aikaa tehtäviin, jotka
luovat todellista lisäarvoa asiakkaillesi.
Pidä keittiö toiminnassa
Ravintolan, baarin tai kahvilan keittiön toiminnan tehostaminen on helpompaa tarkoitukseensa suunnitelluilla tuotteilla
ja ratkaisuilla. Erikoisvalmisteiset puhdistusliinat, liinat, käsipyyhkeet ja ihonhoitotuotteet sopivat käytettäväksi sekä
pyyhintään salissa että puhdistamiseen keittiössä – ja hoidat nopeasti ja varmasti kaikki tehtävät.

Paranna saniteettitilakokemusta
Hygieeninen ja raikas saniteettitila vaikuttaa positiivisesti siihen, miten asiakkaat näkevät yrityksesi. Laajasta
Tork valikoimasta löydät laadukkaat tuotteet ja järjestelmät jokaiseen tyyliin ja tarpeeseen.

Miten voimme auttaa?
Ota yhteyttä, jos haluat keskustella
liiketoiminnastasi.
tork.fi
+46 31 746 17 00
tork.fi@essity.com
Tork – Maailmanlaajuinen
ammattimaisten
hygieniatuotteiden
tuotemerkki
Tork Suomi
adaglance.tork.fi

