
Dijital Çağa

giden 
yolunuz..



Daha çok 
Müşteri,
Daha çok Satış.
MooR’un teknik sistemleri 
sayesinde, QR Menü 
sistemini kullanarak daha 
çok müşteriye daha . Satış 
sürecini daha iyi takip 
ederek, süreci verimli 
kullanarak satışlarınızı 
arttırın ve müşterilerinizde 
devamlılık sağlayın.



Rakiplerinizden 
farklılaşın !
Daha düşük maliyet, daha 
az operasyon ile Premium 
Teknoloji.
En son teknolojiye yatırım 
yaparak, operasyonları ve 
ekipleri online takip edin.
Siparişlerinizi 
masalarınızdan ya da her 
yerden direkt alabilirsiniz.



Restaurantınız için, MOOR’un e-menü 
teknolojisi sayesinde, iç ve dış siparişler almak 
için etkileyici, interaktif ve güncel menüleri; 
basit ve sade arayüzü ile bir günden az bir 
zamanda oluşturabilirsiniz!

Kullanıcı 
Arayüzü

Kontrol 
Paneli

Kullanıcı 
Arayüzü

Entegre 
Çözümler
Sürekli olarak, 
restaurantların ve diğer 
sektörlerin, ikinci nesil 
dijital çözümlere öncülük 
etmek için çalışıyoruz.
İş süreçlerinde, 
pazarlamada ve satışlarda 
etkili bir gelişme 
sağlanması gereğinin 
farkındayız.



daha az 
Zamanda,
daha çok Satış
Artık, sipariş kuyrukları 
tarihe karıştı.
Düşük maliyetler, daha az 
iş gücü ihtiyacı….

MOOR; müşterilerinize, 
yemeklerinizin görsel 
olarak ayırt edici 
görüntüleri aracılığıyla, 
siparişlerini en düşük 
maliyetle almaları için 
benzersiz ve hızlı bir 
deneyim sunar!



30 gün...
ÜCRETSİZ
Deneme !
Hiçbir ücret ödemeden 
başlayın, «MOOR» menüsünü 
otuz gün boyunca deneyin... 
Ücretsiz!
MOOR’da, hizmetlerimizin 
kullanıcılarının 
memnuniyetine önem 
veriyoruz. Şimdi MOOR 
menüsü benzersiz ve farklı 
bir deneyimin tadını çıkarmak 
için 30 gün boyunca ücretsiz.
Deneyin, Deneyimleyin. 
Farkın Tadını Çıkartın. Biz 
ürünümüze güveniyoruz!



Müşterilerinize unutulmaz bir deneyim 
yaşatmak için SIFIR hata veya gecikme ile 
sipariş vermenin kolay ve hızlı bir yolunu 
sağlayın!

Uzaktan 
Sipariş

Dine-in 
Siparişleri

Paket Servisi 
Siparişleri

daha Hijyen,
daha Kolay,
daha Hızlı!
Müşterilerinize unutulmaz bir 
deneyim yaşatmak için SIFIR 
hata veya gecikme ile sipariş 
vermenin kolay ve hızlı bir 
yolunu sağlayın!
MOOR menünüzü 
müşterilerinizle uzaktan 
paylaşın, kolay ve farklı bir 
sipariş deneyimi yaşatın. 
Yemeklerinizin tüm detayları 
ve size özel tekliflerin yer 
aldığı menünüz aracılığıyla 
konuklarınıza her zaman 
güvenli ve farklı bir deneyim 
yaşatın!



daha İyi Sunum,
daha fazla
Sadakat!
Müşterilerinizi sipariş 
devamlılığı için sadakati 
artırın, ve onlarla iletişimi 
kolaylaştırın.

“MOOR” QR menüsü ile 
“WhatsApp” gibi uygulamalarla 
müşterilerle iletişim etkin 
olmakla birlikte, hızlı cevaplama 
ile daha kolay hale geldi. Artık 
müşterileriniz hizmetlerinize ve 
sunduğunuz seçkin yemekler 
ile ilgili bilgilere güncel ve sadık 
kalacak.



İşiniz artık
daha kolay!
Hemen Başlayın!

Tüm ödeme 
platformlarından ödeme 
alabilirsiniz.

Dış siparişleri kasaya 
doğrudan bağlayın.

Siparişleri doğrudan 
teslimat hizmetine 
bağlayın.



Şubelerin merkezi yönetimi, takip 
kalite performansı ve teslim sürecinin 
yönetimi, büyümenin ve karlılığın en 
önemli yöntemlerinden biridir.

Tüm ürünlerinizi, etkili, interaktif 
ve kolay satın alınabilir göstererek, 
doğrudan menünüzden satış 
yapabilirsiniz.

İşgücü ve maliyetleri azaltarak, 
müşterilerinize farklı bir 
deneyim sunun.

Fast Food 
Restoranlar

Marketler,
Bakkalar

Büfe,
Restaurantlar

“MOOR” QR menüsünde sunduğumuz 
teknik özelliklere ek olarak, satışlarınızı 
doğrudan etkileyen, etkili pazarlama araçları 
ile restaurantınız içinde çalışan pazarlama 
departmanı gibi olacağız!

Hemen, Birlikte 
Başlayalım…
MooR ile operasyonu daha 
verimli bir hale getirirken, 
maliyetleri düşürmeye 
çalışıyoruz. Bunları yaparken 
ise müşteri memnuniyetini 
ve sadakatini yüksek tutan 
deneyimler sunuyoruz.

Tüm ürünlerinizin etkili 
görüntülenmesini sağlayabilir, 
öne çıkan ürünleri gösterebilir 
ve daha fazla bilgi vermek için 
ürün listeleri oluşturabilirsiniz.

Tatlıcılar, 
Pastaneler



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

moor.ai


