


 דרינק סולושנס

מתוך הבנת   2005הוקמה בשנת 

הקשיים הקיימים בניהול מקצועי של  

 עסק בתחום האלכוהול



יתרונות מכירת משקאות 
 בעסק המזון

oאחוז רווח גבוה 

oקל לתפעול 

o  בלאי נמוך 

oחיי מדף ארוכים 

oמוצר משלים למזון 

o  משפר את חווית הלקוח 

 



 בניית תפריט ותמחור

 :תפריט חייב להתאים לקונספט המוביל של המקום
 
 פאב שכונתי•

 
 בר מסעדה•

 
 מגה בר•



 פאב שכונתי: תפריט ותמחור

 ובקבוקדגש על בירות חבית , רחב – תפריט•

זול יותר ממגה  . באזור אמצע הסקאלה – תמחור•

 ממסעדותיקר יותר  -מועדונים /ברים

, ייסר'צ+ בירה  –עניין לקהל סביב מבצעים יצירת •

 יבואניםשיתופי פעולה עם , בירה ללא תחתית

   75%כ –רווחיות גולמית •

 ההכנסות מגיעות מבירות  מרב  –התפלגות ההכנסות •

  -ההכנסה את מגדיל  -HAPPY HOURS  -דילמת ה •

 ?הנחה  50%או  1+1. פוגע ברווחיות



 בר מסעדה: תפריט ותמחור

ומשקאות יין , קוקטייליםדגש על , רחב – תפריט•

 נקייםאלכוהוליים 

אלכוהול כמוצר משלים . הסקאלהבתחתית  –תמחור •

 למזון

   70%-כ  – רווחיות גולמית•

 ההכנסות מיין וקוקטיילים מרב  –התפלגות ההכנסות •

 סטיף  'דיז, יין, אפריטיף –חשיבות גדולה לצד מכירתי •



 מגה בר: תפריט ותמחור

מספר מועט של מוצרים בכל . מצומצם – תפריט•

 קטגוריה

 (בזבוז זמן, בלאי, יקר)לרוב ללא בירה חבית •

 תוספת+ דגש על משקאות •

 הסקאלהבקצה . יקר – תמחור•

 85%כ  – רווחיות גולמית•

 תוספת+ וודקה : עיקר המכירות  -התפלגות המכירות •

 מאומצתפרקי זמן קצרים של עבודה  –דגש על יעילות •

 אלכוהול לשולחנותמכירת בקבוקי •



 רווחיות צפויה לפי סוג

 



 תמחור של מוצר

 אין נוסחה אחת  •

 גבוהיםרווח אחוזי  –זול מחיר •

 נמוכיםרווח אחוזי  –מחיר יקר •

 הדומים לנו השפעת מחירי השוק בפלח המקומות •

 מיצוב המקום בעזרת מחירי המשקאות  •

 רווח כספי או רווח אחוזי   -דילמת הרווח•



 רווחיות של קטגוריות



 ניהול המלאי
 :הזמנות•

 מלאי ברזל•
 ספירת מלאי -מעקב אחרי הצריכה •
 מכירות –מעקב אחרי הצריכה •
 

 :  קבלת סחורה•
 תכנן את הזמן שלך•
 דע לקרוא ולהבין את החשבונית•
 ?  האם כל מה שהוזמן אכן הגיע •
 פתח ארגזים, בדוק גודלי בקבוקים•
 החזרת אריזות•
 תיעוד•
 
 
 
 



 ניהול המלאי

 :  סידור המחסן•

מצמצם בלאי ומקרין על התנהלות  , סדר מייצר יעילות•
 העסק

 הפרדה בין סוגים וגדלים•

•FIFO 

 בקבוקים יקרים בארון סגור•

 

 

 



 בקרה שוטפת

את העסק ולהפוך את  הצורך לכמת •

 :למספריםכל הנוזלים 

 "אי אפשר לנהל, אם אי אפשר לספור"

 בלאי  •

 צוותשתיית •

 בעליםשתיית •

 "  פינוק"משקאות •



 ואובדניםבקרת פחת 
 ?" בורח לנו הכסף"מהיכן 

 קבלת סחורה•

 טעויות ופספוסים בהדפסת מכירות•

 יתרמזיגת •

 חוסר רישום•

 יציאת סחורה מהעסק•

 גנבות•



 (BC)חישוב עלות מכר 

 המשוואה הבסיסית•

 מ"לא לשכוח לנטרל מע•

האם לחשב עלות קנייה לפי חשבונית או נטו אמיתי  •

 ?( הנחות נצברות ומענקים מגולמים)

 (פחת)עלות מכר תיאורטית מול אמיתית •



 התייעלות

 אישיתכדוגמה ומנהלי הבר העסק בעל •

 הצורך בבקרה שבועית•

 ביצוע בדיקת רווחיות לפחות אחת לחודש•

 :ספקיםמעקב •

 (הנחות וזיכויים שונים, מחירים)

 


