Z oom στην αγορά
ΕΣΤΙΑΣΗ: FAST FOOD & STREET FOOD

ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ
Franchise με ανατολίτικο χαρακτήρα
Το πιο δημοφιλές και αγαπημένο φαγητό διεθνώς, η πατάτα, προσφέρεται
μέσα από πολλές παραλλαγές ως ένα άκρως απολαυστικό και χορταστικό
street food γεύμα, δίνοντας μια νέα πνοή στον χώρο της εστίασης.

Η

ελληνική γαστρονομία είναι άμεσα συνυφασμένη με
την πατάτα, καθώς πάρα πολλές συνταγές, απλές και
περίπλοκες, την έχουν ως επίκεντρο και είναι ιδιαίτερα νόστιμες και επιτυχημένες. Η «Καυτή Πατάτα» ήρθε να
καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι στην αγορά της εστίασης και
να προσθέσει τη δική της πινελιά σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και απαιτητική αγορά.
Με ελληνική καταγωγή και επιρροές από την Ανατολή, η Καυτή Πατάτα, λανσάρει νέες ποικιλίες και προτάσεις με το αγαπημένο μας γεύμα προσαρμοσμένο στα γούστα του καθενός για
κάθε ώρα της ημέρας.
Η φιλοσοφία του είναι απλή. Το κεντρικό προϊόν είναι η πατάτα, η οποία ψήνεται με τη φλούδα στο φούρνο για 90 λεπτά,
προστίθεται βούτυρο και πλούσιο τυρί και στη συνέχεια επιλέγει ο πελάτης πώς θα ολοκληρώσει το γεύμα του. Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών από dressings ώστε να διαλέξει
τι προτιμάει (διαφορετικά τυριά, σάλτσες, αλλαντικά κ.λπ.) ή
μπορεί να ακολουθήσει τη γνώμη της ομάδας της Καυτής Πατάτας και να επιλέξει τις μοναδικές συνταγές που παρασκευά-

Ένα καινοτόμο concept με ethnic χαρακτήρα που
προσέθεσε το δικό του αποτύπωμα στην εστίαση και
μετατράπηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του street food.
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ζονται αποκλειστικά στο κατάστημα (όπως ceasar’s, mamas,
greekys, healthy κλπ).

Πιστό στη healthy κουλτούρα με…

Το concept της Καυτής Πατάτας κατάφερε γρήγορα να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία, να προσελκύσει το δικό του κοινό και να γίνει περιζήτητο.
Προσφέρει πάντα υγιεινές προτάσεις καθώς όλα τα γεύματα είναι ή βραστά ή ψητά, δίνοντας πολλές εναλλακτικές και
στους χορτοφάγους. Χρησιμοποιώντας το εξαιρετικό προϊόν
της ελληνικής γης, περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα θρεπτικών
και ταυτόχρονα νόστιμων παραλλαγών, μοναδικών και διαφοροποιημένων από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή
στην εγχώρια αγορά.

…χορταστικές επιλογές για όλες τις ώρες

Η Καυτή Πατάτα μπήκε δυναμικά στην αγορά και αποτέλεσε
από την αρχή της λειτουργίας της έναν ιδανικό προορισμό για
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
Από νωρίς το πρωί σερβίρει υψηλής ποιότητας καφέ, ενώ είναι ανοιχτή για το κοινό της μέχρι πολύ αργά το βράδυ, καλύπτοντας τις γευστικές ανάγκες για φαγητό και ροφήματα ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών.
Για να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στους φανατικούς της φίλους, η Καυτή Πατάτα, πραγματοποιεί και delivery ικανοποιώντας το κοινό κατ’οίκον. Οι αποδέκτες ενός τόσο καινοτόμου και πρωτοποριακού concept έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν ένα χορταστικό, ποιοτικό και healthy προϊόν ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε πολύ προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές.

Στη δυναμική αγορά του street food

Πρόκειται για ένα διεθνές «best seller» που ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα και μέσα σε λίγους μόλις μήνες κατάφερε να
δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό brand name.
Απευθύνεται ταυτόχρονα σε πολλαπλά κοινά, με προϊόν που
ενδείκνυται για όλες τις ώρες και περιστάσεις της ημέρας (για

το γραφείο, το σπίτι, τη βόλτα), μεγιστοποιώντας τα οφέλη για
τον επιχειρηματία.
Δημιουργεί μια νέα κατηγορία στο street food, με concept που
δεν υπάρχει αντίστοιχο στην ελληνική αγορά.
Είναι ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς προσφέρει διαφορετικούς τύπους καταστημάτων για το κέντρο, την
περιφέρεια και τα νησιά.
Μια ελκυστική επένδυση που απαιτεί λίγα τετραγωνικά, συγκεκριμένο εξοπλισμό και ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές, υπόσχεται μεγάλα περιθώρια κέρδους. ■

Περισσότερες πληροφορίες:
http://franchiseportal.gr/el/franchisors/691
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