


Up-selling vindt plaats als de gast iets gaat afnemen, of 
heeft afgenomen, en de ´verkoper´ het initiatief neemt om 
meer van hetzelfde aan te bieden of een ´duurder
´alternatief voor te stellen

Het is tenslotte eenvoudiger en goedkoper om meer omzet/rendement te 
halen uit bestaande gasten dan nieuwe gasten te trekken



Het is redelijk dramatisch gesteld met de 
´verkoopvaardigheden´ in de horeca
´Mogen wij nog wat bestellen?´
´Mogen wij de rekening´?
´Welke suggesties kunt u ons 
doen?´
´Heeft u ook een wijnkaart?`
´Wat mag het zijn?´

Wie heeft hier het initiatief?

Inderdaad de gasten….ipv U !!!





 Aandacht/contact
Elke gast vindt aandacht geweldig (BN gevoel)
 Communiceren (twee-zijdig)
Met de medewerker als gespreksleider
 Inlevingsvermogen
Welke type gast heb ik?
 Lef
Verkopen of liever gezegd meedenken is niet 
eng….



´Wenst u een aperitief?´ versus ´wenst u iets te drinken?´
´Wij hebben vandaag een speciaal menu´ versus ´naast de 
kaart hebben we nog een menu´
´Wenst u een baguette?´ versus ´Wilt u deze op een 
ovenvers warm biologisch Prokorn?´
´Wilt u er een glas wijn bij?´ versus ´Zal ik er een speciale 
passende wijn bij serveren?´
´Wenst u nog wat extra warm brood bij uw salade´?
´Is alles naar wens´? Frequent vragen!!!
´Wilt u koffie?´ versus ´Zal ik bij uw koffie nog een 
bronwater serveren?´
´Wilt u nog een dessert´? versus ´Zullen we de lunch 
afsluiten met een heerlijk huisgemaakte chocolade mousse?
´



XXL Glazen

Gekoelde waterflessen op tafel

XXL salades

En vooral volle glazen, blijf schenken!

Drinks to 
go

Prosecco op tafel

XXL IJS

XL Fruitshake



Gebruik zoveel mogelijk aantrekkelijke termen in het 
verkoopproces…..

´(OVEN)VERSE´

´SPECIALE´

´HEERLIJKE´ ´BIOLOGISCHE´

´FRISSE´ ´GEZONDE
´

´LICHTE´



NARROW CASTING/DISPLAYS

Korting bij grotere bestellingen

LOYALTYPROGRAMMA

VERKOOP INTERESSANTE GERECHTEN DIRECT 
BIJ DE EERSTE GASTEN, ETEN DOET ETEN…..



Minimaal 10 % omzetgroei is zeker in de lunchroomsector 
met up-selling eenvoudig te realiseren….

Gemiddelde besteding p.p. in een lunchroom: € 6*
Ofwel ´slechts´ € 0,60 per persoon meer. 1 consumptie extra per 
gast (gem. € 1,80) levert zelfs een gemiddelde omzetstijging op van 
30%..

WAAR WACHT U NOG OP?


