
In the park:
Zorgeloze restaurantervaring 

buiten - zonder gedoe



Eten is bij uitstek een sociaal feestje: Bijpraten, 
genieten van elkaars aanwezigheid. 
Maar de ontspanning is er nu wel een beetje af: 
Binnen blijven we simpelweg kwetsbaar voor het 
Coronavirus. Buiten daarentegen lijkt steeds 
duidelijker te worden dat besmetting bijna 
onmogelijk is.

Dus:
Exit: Restaurant en thuis diner-feestje
Enter: Samen eten in het park

Buiten eten herontdekt.



Maar dan wel zonder het gedoe van rugpijn, 
moeilijk zitten of liggen, of gesjouw. Op een kleedje 
zitten met zelfgemaakte salade en meegebracht 
lauw bier is best een keertje romantisch, maar niet 
echt relaxt.

Met de gekke wereld waar we in leven, wordt 
buiten eten misschien wel de “bright side” aan de 
nieuwe normaal. Dus laat álles bezorgen, en heb 
een zorgeloze avond met de mensen die belangrijk 
voor je zijn. 

Zeker nu de zomers in Nederland warmer, langer en 
betrouwbaarder worden. Dan kan je er beter maar 
het beste van maken toch?

Thuisbezorgd in the park

Klik & Bekijk een kort filmpje uit Family Guy 
dat het probleem van “in het park zitten” goed 
illustreert. En dan hebben we het nog 
geeneens over morsen met eten of gesjouw.

https://www.youtube.com/watch?v=Qtt61VSKzWI
https://www.youtube.com/watch?v=Qtt61VSKzWI


in the park

Bestel heerlijk eten bij je favoriete restaurant en Thuisbezorgd 
regelt de rest:
• Natuurlijk wordt je eten bij het restaurant opgehaald en naar je 

toegebracht, in het park.

En bestel met “In the Park”-service:
• Je wordt voorzien van stoelen, tafel, borden en bestek

• Tegen een huur-fee
• Alles wordt voor je opgeruimd: ervaring

• Alles wordt opgehaald en centraal gereinigd
• Optioneel: Een koelbox met jouw bestelde drinken

• Eindelijk: Takeaway.com pakt zélf marge

Takeway.com maakt hiermee een stap van transacties 
faciliteren naar een rijker service model. Hierbij verdient het 
niet een marge van de transactie, maar de volledige omzet 
van deze service.



1 park in 
Nederland

200 
maaltijden / 

maand

Grote steden 
Nederland

300.000 
maaltijden 

/ maand

Vóór dat punt, kan je beter klein 
beginnen: In één park in NL 
ervaring opdoen. 
Ná dat punt, ligt de wereld open!

Experiment: 200 maaltijden 
/ maand. Om te leren, te 
ontdekken en optimaliseren.

Dit is een grove schatting, en wij hebben 
jullie data en ervaring niet. Maar het is een 
mooie markt.

In heel de wereld neemt de interesse in buiten met elkaar 
eten toe: Het is niet iets typisch Nederlands, dus de 
mogelijkheden zijn grenzeloos!

Stel, we nemen als doelgroep mensen in NL tussen de 25 en 45: dat zijn er 4.255.450. En 
we mikken daar binnen op mensen in de grote steden: Ca. 2 miljoen. Daarvan pakken we 
de rijkste 15%, die 1x per maand buiten eten.
Dat zijn elke zomermaand 300.000 maaltijden die door “In the Park” verzorgd 
kunnen worden.



Marketing / promotie:
• Flyeren in wijken in de buurt van het 

park
• Marketing-mail en push messages via 

de app
• Foto’s van mensen die de service 

gebruiken zijn uitermate 
“Instagrammable”

• Vlog van een “In the park”-bezorger, 
eventueel meelopen door een 
influencer

Revenue: 
In:
• Fee voor huren materiaal & ophalen
• Marge op drinken
• Meer transacties: Maaltijden die je 

anders niet verkocht zou hebben
• Image & markt potentieel

Out:
• Halen/brengen
• Reinigen

x 300.000 x maand



Team: Grow a Pair – geen koekenbakkers
• Jonge start-up
• Multi-disciplinair team, elk lid meer dan 10 jaar ervaring in innovatie in 

complexe omgevingen
• Gespecialiseerd in Agile ontwikkeling van nieuwe services, snel testen, 

snel leren
• Indrukwekkend track-record bij toonaangevende innovatoren:



Testen & leren in de praktijk:
• Lokaal testen
• Kleinschalig Benaderen van doelgroep met dit aanbod.
• Wanneer & waarom koopt deze doelgroep deze service? En 

wanneer niet?
• Wat is een geschikte prijs voor deze service?
• Hoeveel tijd kost het opzetten & opruimen van deze service?
• Hoeveel levert het op, inclusief levering van drank?
• Wat zijn de reacties?

Deze innovatie is nog vol in ontwikkeling



Dat is de enige vraag voor jullie!
Alle vragen op de vorige slide beantwoorden wij in de praktijk.

Geen marktonderzoek met enquêtes: We geloven niet dat mensen hun 
koopgedrag goed kunnen voorspellen. En al helemaal niet als het iets 
nieuws betreft.

Dit betekent een online landingspagina omgeving, een seamless
userflow die het bestellen bijna zo eenvoudig maakt om eten thuis te 
laten bezorgen. Maar ook een bakfiets vol met alles wat nodig is om 
ontspannen te kunnen eten in de openbare ruimte.

Er wordt dus écht betaald: De beste manier om te meten of mensen 
hier de waarde van inzien. Misschien zit er nog wat meer handwerk in 
dan in de definitieve versie van de service, maar voor de gebruiker lijkt 
het alsof alles al 100% bestaat.

De vraag is, doe je mee?



"Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets
gebeurt.

– Johan Cruijff

Reinout@growapair.nl
0611075369

Martijn@growapair.nl
0651610694

https://www.growapair.nl/
mailto:Reinout@growapair.nl
mailto:Martijn@growapair.nl
https://www.linkedin.com/in/dekraker/
https://www.linkedin.com/in/martijnbekking/

	In the park:�Zorgeloze restaurantervaring buiten - zonder gedoe
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

