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Rappi redefine o comércio em todas as
cidades latino-americanas para atender aos
momentos de consumo das pessoas.

Nossa plataforma
￫ Cria e amplia o que há de melhor na cidade.
￫ Oferece ferramentas para gerenciar e impulsionar seus negócios.
￫ Permite o acesso a milhões de usuários
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CO

Melhores restaurantes na
Colômbia

AR
Melhores restaurantes na
Argentina

MX

BR

Melhores restaurantes no
México

Melhores restaurantes no
Brasil

CL
Melhores restaurantes no
Chile

Somos parceiros das melhores redes internacionais

UY
Melhores restaurantes no
Uruguai
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Delivery
tradicional
Custos, gestão e logística da equipe
de entrega
Custos, gestão e logística do Call
Center.
Suporte aos clientes.

VS
São eliminados os custos com
equipe de entrega e o desgaste
operacional.
Criação de estratégia de mercado e
esquema de publicidade dos
restaurantes dentro dos nossos
canais.
Suporte e acompanhamento ao
cliente.

Custos Restaurantes
94%
86%
72%
-

-

O potencial dos funcionários é
plenamente explorado no ponto de venda
Con las ventas adicionales que trae el
canal de domicilios, se diluyen los costos
fijos.
Com as vendas adicionais trazidas pelo
canal de delivery, os custos fixos são
diluídos.
Uma margem líquida entre 25% -30% é
alcançada no delivery em comparação
com 10-15% Dine-IN

Margen líquida 15%

Custo de
funcionários 15%

Aumento da
margem líquida
dos Aliados

Serviços 10%

52%

Outros fixos 10%

Comisión Rappi

36%

Aluguel 25%

Custo de
funcionários 15%
Serviços 4 %

26%
12%

Alimentos 25%

Alimentos 25%

0%
Dine - IN

Delivery

Crescimento
24/7

Cafés da
manhã

Restaurante 1

Bolachas, muffins e produtos
complementares

Restaurante 2

Restaurante 3

Horário
Estendido
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App Usuário

+2 minutos

+15 minutos

+3 minutos

+15 minutos

Criação

Aceitação

Preparação

Retirada

Entrega

O usuário faz o
pedido usando a
plataforma

O restaurante
aceita o pedido
por meio da
plataforma de
Aliados.

O restaurante
prepara o pedido
enquanto
designamos um
entregador.

O entregador
designado pega
o pedido em seu
restaurante.

O usuário recebe
seu pedido em
35 minutos.

em menos de 35 minutos

Ferramentas para você:
Receber e monitorar pedidos em
cada restaurante.
Aqui você pode:

Para administrar e gerenciar seus
restaurantes.
Aqui você pode:

-

Gerenciar a conectividade do
seu restaurante.

-

Consultar detalhadamente
seus pedidos por filial.

-

Aceitar ou recusar um pedido.

-

-

Monitorar o pedido até que
seja entregue ao cliente.

Consultar todos os seus
principais indicadores.

-

-

Ligar ou desligar produtos ou
coberturas que você não tem
disponíveis.

Configurar e fazer alterações
no cardápio e horários.

-

Veja detalhes de seus
pagamentos, relações de
vendas, comprovantes,
faturas.

Para impulsionar e expandir seus
negócios.
Aqui você pode:
-

Criar campanhas promocionais,
definir orçamento e período de
duração.

-

Pausar, ajustar e monitorar em
tempo real o comportamento
das suas campanhas.

-

Obter a URL do seu restaurante
no Rappi.

01. Monitoramento do pedido
Você pode ver em tempo real a localização
de cada um dos entregadores designados
aos seus pedidos.

02. Aceitação do pedido
Você poderá aceitar ou recusar um pedido
recebido. Além disso, pode definir um tempo
específico para a entrega do pedido ao
entregador.

03. Suporte ou ajuda
Acesse a Central de Ajuda a qualquer
momento. Você poderá a disponibilidade do
cardápio, manual de instruções, pausar ou
cancelar pedidos, etc.

04. Detalhe do pedido
Verifique o detalhe do pedido: nome do cliente,
nome e telefone do entregador, quantia total
do pedido, análise do pedido, número do
pedido, endereço de entrega, etc.

Apagar produto

Buscador

05. Menu/Cardápio
Pode ligar ou desligar os produtos ou
toppings que estejam esgotados no
seu estoque. Esses produtos serão
mostrados ou ocultados
automaticamente, conforme o caso,
no aplicativo do usuário por um tempo
previamente definido (30 minutos, 1
hora ou o resto do dia).

Navegar
categorias

Apagar toppings

06. Histórico dos pedidos
Você poderá consultar todos os pedidos
feitos. Encontrará informações sobre o
status de cada um deles, o ID, a filial
responsável, as datas de compra, o
custo e o entregador designado.. Se
você clicar em um pedido, poderá ver
outros detalhes importantes, como
todos os produtos inclusos no pedido,
ajuda ou suporte, etc.

Gerencie seu negócio da melhor forma
Gestionar tu restaurante nunca fue tan sencillo, usando una
sola plataforma.

01. Estatísticas e operações
Você pode verificar suas estatísticas operacionais
como:% pedidos aceitos,% tempo ativo, tempo
médio de entrega, vendas perdidas, tempo médio
de preparo, entre outros.

02. KPIs para controle e vendas
Fornecemos dados compreensíveis sobre o
desempenho dos negócios, ajudando a aumentar
a margem de lucro e a colocar os negócios no
caminho correto..

03. Menu/Cardápio
Agora é muito mais fácil criar e editar o
seu
cardápio.
As
alterações
são
atualizadas em tempo real no aplicativo
do usuário.

04. Horário por filial
Gerencie e controle o horário do seu
restaurante ou filiais com um único clique por
meio do nosso novo calendário de serviço..

01. Tempo e distância
Desenvolvemos algoritmos inteligentes que nos
permitem alinhar o preparo da comida com a
chegada do Entregador.
02. Tipo de Entregador
Desenvolvemos uma configuração que permite
designar o Entregador com a mochila ou veículo
correto de acordo com os artigos e o volume de
comida.
03. Otimização da entrega
Otimizamos por disponibilidade, tempo, distância,
número de artigos, tipo de alimento e tipo de
Entregador.

04.Disponibilidad de
Entregadores 24/7
Nossa tecnologia nos permite
garantir a todo custo que a
comida seja retirada no
restaurante.
05.Tecnologia de ponta
Não há uma melhor
tecnologia de despacho
logístico na América Latina
para garantir que no
mínimo 92% dos pedidos
de restaurantes sejam
entregues em < 35 minutos

CAPÍTULO 01 Rappi, o maior ecossistema de consumo da América Latina
CAPÍTULO 02 Por que trabalhar com o Rappi?
CAPÍTULO 03 Como funciona a tecnologia do Rappi?

CAPÍTULO 04
Você está pronto para vender no Rappi? Confira o que
você precisa

01. Um Tablet ou PC para acessar o RappiAliado:
Planeje com antecedência a aquisição do seu
dispositivo em que utilizará o Rappi, para não perder
nenhum dia de venda.
Requisitos mínimos do Tablet:

-Processador da plataforma - Quad Core 2 Ghz
(mínimo 1,3 Ghz)
- Memória RAM: 3 GB (mínimo 2 GB)
- Memória interna: mínimo 16 GB
- Tamanho da tela: 8 polegadas (mínimo 7 polegadas)
- Resolução da tela: 1280 x 800 pixels (mínimo 1024 x 600)
-Alto-falante: Alta capacidade
- Bateria: 6150 mAh com alta capacidade de carga
-Bluetooth: 5.0, GPS
-Conectividade: Mínimo 4
-Sistema: Versão Android: Android 9 Pie. (Android 7 mínimo)

02. Embalagem:
Lembre-se de ter em mãos o tipo de
embalagem que utilizará para enviar
seus pedidos no Rappi. Devem ser
resistentes e, o mais importante, devem
ser capazes de manter sua comida
intacta.
03. Conectividade:
Certifique-se de ter uma conexão de
Internet estável que permita o
funcionamento ideal do aplicativo
04. Funcionários:
Planifica quien o quienes estarán a cargo
de los pedidos generados en Rappi. Te
aconsejamos apuntarlos en cualquiera
de nuestras capacitaciones diarias.

Vamos trabalhar juntos,
levemos o seu canal de delivery
onde você sempre sonhou!
No Rappi conhecemos o mercado e contamos com a melhor
tecnologia e operação para valorizar sua marca

