
Economia e independência para seu delivery



O que é?

Nós construímos o site e aplicativo personalizado do seu restaurante. 

Tudo com a sua marca, de forma simples, sem complicações e rápida.

Receba pedidos de delivery imediatamente.



BENEFÍCIOS



Economia

● Marketplaces são uma ótima forma de divulgação. Mas a comissão que cobram por todos os 

pedidos acaba com a margem do restaurante.

● Pedidos ilimitados! Delivery Direto não cobra comissão por pedido. 

● Por uma mensalidade que cabe no seu bolso, você terá sua própria ferramenta de delivery.

Calcule em média, quanto você pode economizar! Exemplo:

Pedidos no 
marketplace =xxx Ticket médio Comissão

% migrado para o 
Delivery Direto

Economia para seu 
restaurante

500 =xxx R$60 12% 30%
R$1080,00



● Quando você acostuma seus clientes a pedir delivery no site de terceiros, você se torna 
dependente. Se você sair da plataforma do terceiro, perderá seus clientes. 

● Seja independente e promova sua marca! Acostume seus clientes a pedir delivery no seu site e 

aplicativo!

● No Delivery Direto, você é dono dos dados de seus clientes.

Independência

Você tem acesso a todos os 
dados de seus clientes e pode 

exportá-los em Excel.



● Um restaurante que não tem clientes fiéis não se sustenta financeiramente.

● Crie clientes fiéis através do programa de fidelidade. Mande notificações push, email, cupom de 

desconto de aniversário, etc. 

● Tudo de forma automática. Você não precisa gerenciar nada. O Delivery Direto cuida disso para você.

Fidelização



● Manter telefonistas e linhas telefônicas é caro.

● Quando você acostuma seus clientes a pedir pelo seu site e app, você desocupa sua linha telefônica.

● Diminua a quantidade de operadores telefônicos!

Eficiência operacional



● Clientes não gostam de pedir comida por telefone. 

● Um aplicativo e site próprio gera comodidade e praticidade para seu cliente.

● Permita que seus clientes agendem pedidos, façam pedidos repetidos, gerencie o programa fidelidade. 

Tudo de forma digital e fácil.

Comodidade para seu cliente



QUEM JÁ USA O
DELIVERY DIRETO?



O Delivery Direto é para todos os restaurantes

Veja os mais de 1800 clientes em http://dire.to/clientesDD

http://dire.to/clientesDD


Depoimentos

Guilherme, 
Sushi Rão

“A parceria do Delivery Direto começou com apenas uma marca e 16 unidades. Hoje são 4 marcas e 45 lojas 
usando a plataforma, com outras tantas que ainda estão para inaugurar e, desde o início, começarão a 
operação com a plataforma do Delivery Direto instalada.”

Crescendo juntos com o seu negócio

“Com a plataforma do Delivery Direto, consegui fidelizar clientes habituais de marketplaces, gerando 
redução na despesa variável da empresa e aumento de lucro.”

Amauri, Home 
Sushi Home

Fidelização de clientes e redução de custos

Fátima, Frutaria 
São Paulo

Identidade e facilidade

“Queria dar uma identidade para a marca Frutaria com um aplicativo próprio. E também, com a 
modernização cada vez mais rápida de como pedir delivery, buscou a facilidade para que o cliente pudesse 
fazer o pedido pelo próprio celular.”



FERRAMENTAS



Ao contratar o Delivery Direto, você terá: 

● Seu aplicativo totalmente responsivo

● Seu site delivery com sua marca 

● Ferramenta de delivery em seu Facebook

Multiplataforma com sua própria marca



● Dados da Empresa

● Horário de Funcionamento

● Área de Entrega

● Design da Loja

● Formas de Pagamento

● Cupons de Desconto

● Pagamento Online

● Pesquisa de Satisfação

● Gestão de Usuários

● Múltiplas Impressoras

Gestão completa da loja



● Filtro por data

● Dados de faturamento

● Relatório de pedidos feitos

● Ticket Médio

● Produtos mais vendidos

● Mailing de clientes

● Formas de pagamento usadas

● Exportação de dados em Excel

● Pedidos por hora/dia da semana

● Mapa de calor de clientes

Painel de Estatísticas



No Painel de Estatísticas, ficam disponíveis para o restaurante:

● Nome, email e telefone do cliente

● Quantos pedidos o consumidor realizou

● Valores dos pedidos

● Exportação de dados dos clientes

É possível analisar quais são os clientes de maior recorrência e os produtos mais vendidos no restaurante

CRM e Inteligência



● Adicionar novas categorias

● Adicionar novos produtos

● Atualizar preços

● Notificar produtos em falta

● Adicionar variações e combinações

Gestão do cardápio



Vantagens:

● Receba pedidos direto da sua fan page no Facebook, com o botão “Comprar agora”

● Esteja presente onde seu cliente está

Integração com Facebook



● Crie campanhas de marketing de forma automática

● Mande email marketing para sua base atual de clientes

Ferramenta de marketing completa



No painel de controle, é possível gerar cupons promocionais para  migrar os clientes para a plataforma de 

delivery própria do restaurante. Estes cupons podem ser utilizados em:

● Disparos de E-mail Marketing

● Flyers Impressos

● Cartão Vale Desconto

Promoções

Possibilidade de criar programas de fidelidade para os clientes do restaurante. Exemplos:

● "A cada 10 compras, ganhe a sobremesa"

● "Gaste R$100 em pedidos e ganhe 10% de desconto na sua próxima compra"

Programa de fidelidade



● Cadastrar o cliente no momento da 

compra

● Registrar o pedido em tempo real

● Simples edição para marcar adicionais 

e observações de clientes

Registrar pedidos feitos por telefone



Permita que seu cliente pague no momento da compra em seu site.

Vantagens:

● O entregador não precisa levar a maquininha

● Fácil implementação 

● Taxa de serviço + R$0,30 (anti-fraude) por pedido

● O repasse será feito mensalmente

Pagamento on-line



Todas as funcionalidades

Para ver a lista completa de funcionalidades, acesse:
http://dire.to/funcionalidadesDD

http://dire.to/funcionalidadesDD


Quem está por trás do 
Delivery Direto?



Somos uma empresa do Grupo Locaweb, a maior empresa de hospedagem do Brasil com mais  de 350 mil 

clientes e 1500 funcionários.

Empresa sólida e líder de mercado

+



● Somos uma equipe jovem, moderna. Nosso time é avaliado pela quantidade de pedidos nas lojas de seus 

clientes, ou seja, nosso sucesso é baseado no seu sucesso!

● Somos especialistas em tecnologia e produtos digitais. A equipe de produto convive junto com a equipe de 

Experiência do Consumidor que alimenta o roadmap de funcionalidades baseada nos feedbacks dos clientes.

● Lançamos atualizações na plataforma, a cada 3 semanas na média. 

● Nossa equipe de Experiência do Cliente é responsável por:

○ Implantação: Ajudar a montar o seu delivery, personalizar a loja, configurar a impressora, subir o 

cardápio e treinar o seu time.

○ Suporte: Esclarecer toda e qualquer dúvida na plataforma.

○ Sucesso do Cliente: Dar todo suporte necessário para que seu delivery faça sucesso. Ajudar com dicas 

de marketing, promoções, fidelidade.

Nossa meta é seu sucesso



Entre em contato conosco!

4020-6706 (todo Brasil)

(11) 96993-5555 (WhatsApp)

quero@deliverydireto.com.br


