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Hakkında.
MOOR, dijital teknolojiler 
ve iş dünyasının uzman 
profesyonellerinden oluşan 
uluslararası bir ekip tarafından 
kurulmuştur. Net bir vizyonu var. 
Restaurantlara, Otellere, Marketlere, 
Cafelere, Sanal Mutfaklara daha iyi 
Dijital Çözümler sunarak, sipariş ve 
müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

MOOR, bu sektörlerin daha 
profesyonel ve daha karlı hale 
gelmesi için çalışmaktadır.

%0 KOMISYON ILE 
KARLILIĞINIZI arttırın.
Ve
Ve MALIYETLERI DÜŞÜRÜN !

DAHA ÇOK KAZAN



Çözümler.

QR Menüsü / Ekran Menüsü

+ Herkes Güvende

+ Güncellemek çok kolay

+ Daha İyi Bir Deneyim

Daha hijyenik, uygun maliyetli ve her 
zaman güncel, temassız menüler, 
işletmenizi büyütmenize yardımcı 
olmak için hem bütçeniz hem 
müşterileriniz için doğru karardır.

Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı 
güvende tutarak virüs bulaşma riskini 
azaltın.

Bir düğmeye basarak fiyatlarınızı ve 
özel ürünlerinizi anında güncelleyin. 
Baskı gerekmez.

Küçük ekranlar düşünülerek tasarlanan 
yeni menünüz, her zaman kolayca 
görüntülenebilir olacaktır.



Basılı Menülerden Kurtulun!
MooR uygulamasından temassız 
menünüzü saniyeler içinde güncelleyin. 
Temassız menünüzü masalarda, kapılarda 
ve tezgah üstlerinde sergileyin.
Müşterileriniz, akıllı telefonlarından 
temassız menünüzü; tarayıp, 
görüntüleyebilir. Görüntülemek için 
uygulama gerekmez.

İSTEDİĞİNİZ KADAR 
GÜNCELLEYİN.
HERYERDEN 
GÜNCELLEYİN.

Tek bir dijital karekod 
ile müşteriler yemek 
menünüze her yerden 
ulaşabilirler.



Çözümler.

Whatsapp Sipariş Hattı

%0 KOMISYON BEDELI !
Dünya genelinde, yüksek servis ücretleri ile 
restaurantlara dağıtım hizmeti veren binlerce 
şirket var.
MooR ile siparişlerinizi kendiniz alabilir ve 
%10-%30 oranlarında tasarruf edebilirsiniz.
MooR Menu, müşterilerinize sadece sizin 
menünüzü gösterip, siparişlerinizi doğrudan 
almanıza olanak sağlayacaktır.

SIFIR Komisyon Bedeli !
işletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her 
zaman sıfır maliyetle; ücretsiz ve sınırsız 
sipariş alabileceksiniz. Ücretsiz Online 
Restaurant Sipariş sistemimizle işinizi daha 
karlı hale getirip, daha çok müşteriye ulaşıp, 
büyütebilirsiniz. Ve bunları gerçekleştirirken, 
hiçbir zaman ücretler ve komisyonlar hakkında 
endişe duymanıza gerek kalmayacak.



Kolay ve basit...
+ Kendi gönderi ücretlerinizi, kendiniz belirleyin.
+ Teslimat görevlilerini yönetin.
+ Teslimat alanlarını ve çapını ayarlayın.
+ Google Maps ile entegrasyon

YEMEK MENÜNÜZ TEK 
BIR DIJITAL KAREKOD 
ILE HER YERDE.

GÜNCELLEMEK 
ÇOK KOLAY



Çözümler.

Dine-in Menu
Kazancınızı arttırın. Hem 
müşterilerinize hızlı servis verin 
hem de masa sirkülasyonunu 
arttırın.

+ İlk masa ziyaretinden sipariş alabildikleri için 
garsonların hızını ve verimliliğini arttırın.

+ Bir menünün, getirilmesini beklemeleri 
gerekmediği için müşteri memnuniyetini arttırın.

+ Garsonların henüz listelenmemiş önerilen 
yemeklerin listesini ezberlemelerine gerek 
kalmayacak.

+ Herhangi bir uygulamanın yüklenmesini 
gerektirmez ve herhangi bir akıllı telefonla 
çalışır.

+ Baskı maliyetlerinden tasarruf. 

+ Menüler hızlıca değişebilir üstelik baskı 
maliyeti olmadan.



Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?

Siparişlerinizi ve 
Gelirlerinizi Arttırın

Menü Yönetimi

Online Yemek Sipariş Sistemi, 
siparişlerinizi ve gelirlerinizi artırarak 
daha fazla kâr etmenizi sağlar.

Add your meals, modify and customize 
your variants, additions, share meals 
from the menu separately and more 
through our flexible menu.

moor.ai



Özelleştirilebilir Tasarım
Logo, kurumsal renk, ana sayfa 
arkaplan ve yazı tipi tamamen 
özelleştirebilinir.

Kullanımı Kolay
Kullanımı kolay bir arayüzü vardır. 
Herhangi bir eğitim gerektirmez. Anlık 
olarak güncellenir.
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Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?



Dil Seçenekleri
Dilediğiniz dil seçeneklerini 
ekleyebilirsiniz. 68 dil 
seçeneğinden…

Kampanya Yönetimi
En çok satan, en yeni ürünlerinizi 
ayrıştırabilir. Özel kampanyalar 
yaparak hedef kitlenize daha çok 
satış yapabilirsiniz.
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Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?



Teslimat Yönetimi
Kuryelerinizi ekleyin ve teslimatları onlara 
atayın. Kuryenin aktivitelerinin tam 
raporlarını alın.

Sipariş yönetimi
Siparişlerinizi online alın, mutfak ekranınız 
ve yazıcılarınız ile entegre edin ve kurum içi 
operasyonunuzu tamamen otomatikleştirin.
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Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?



Data Yönetimi
Başarılı pazarlama kampanyaları 
oluşturmak, ve müşterinize en iyi şekilde 
ulaşmak için, her bir müşterinin bilgileri, 
sipariş geçmişine sahip olun.

Müşteri Memnuniyeti
Memnuniyet anketimiz sayesinde, müşterinizin 
yanıtlarını analiz edebilir ve güncel tutmak için 
onlara e-posta gönderebilirsiniz.
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Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?



Kağıt Baskı
Menünüzü doğrudan yönetim 
arayüzünden yazdırabilirsiniz.

Online Menü
Menünüze bir QR Kodu ile erişilebilir. 
Menünüzü web sitenizde veya bir TV 
ekranında da görüntüleyebilirsiniz.
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Faydaları.

MOOR ILE NEDEN DAHA 
ÇOK KAZANIRSINIZ ?
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TÜRKIYE

MISIR

ORTA DOĞU

info.eg@moor.ai
+20 111 482 8759

info.gulf@moor.ai
+965 665 50627

info.tr@moor.ai
+90 530 100 10 81


