Amerikai palacsinta már érintésmentesen is
2020-ban óriásit változott a világ köszönhetően a koronavírus jelentette veszélyeknek és az
ezekből fakadó korlátozásoknak. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezeket a korlátozásokat
legjobban a turisztikai szektor szenvedte, szenvedi meg. Ezen belül is kivételesen nehéz
helyzetben van a szállodaszektor. Cégünk immár két éve dolgozik együtt közel 60 szállodával
Magyarországon, mely szállodák főként elsődleges termékünket, Popcake® automata
amerikai palacsintasütőnket használják a reggeliztetés és/vagy vacsoráztatás alkalmával.
Az már most is és a járvány terjedése óta is világosan látszott, hogy új megoldásokra,
innovációkra is szüksége lesz a szállodaiparnak, ha a vendégek bizalmát, biztonságérzetét
maguk mögött szeretnék tudni. Ezért is kezdtünk el gondolkodni azon, hogy miként tehetnénk
a már egyébként is zárt rendszerben, sterilen és veszteség nélkül működő palacsintasütőnket
még biztonságosabbá.
Ennek eredményeként született meg az a megoldás, mellyel a berendezést teljesen
érintésmentessé tettük, azaz az előkészítéstől a végtermékig nem érinti a készüléket és az
alapanyagot sem emberi kéz. A tészta előkészítése már eddig is egy zárt rendszerben történt,
de innovációnkkal immár a vendégeknek sem kell hozzáérniük a berendezéshez, csak
közelíteniük kell a kezüket az érzékelőhöz és máris készül a friss palacsinta.
Úgy gondoljuk, hogy a jövőben még nagyobb hangsúly fog helyeződni az érintésmentes
berendezésekre, megoldásokra a szállodai reggeliztetésben is, így ezzel a készülékkel a
szállodák megtarthatnak a kínálatukban egy olyan terméket, mely rendkívül népszerű a
vendégek körében, mégis 100%-ban biztonságban tudhatják vendégeiket az érintésmentes
technológiánk révén. Természetesen mondani sem kell, hogy ez egy szálloda
kommunikációjában is nagy előnyt élvezhet, adott esetben vendég létszámot tudnak vele
növelni, hiszen a vendégek is egyre tudatosabbak és kifejezetten fontosak lehetnek számukra
az olyan megoldások melyek a kényelmüket és biztonságukat szolgálják egy szállodai
tartózkodás alatt, legyen az üzleti, vagy épp szabadidős út.

Termékünk rendkívül egyszerűen működik és az igazán kreatív része az, hogy a meglévő, már
üzemelő berendezésekre is pár pillanat alatt felszerelhető. Ebből fakadóan amilyen egyszerű
felszerelni, olyan egyszerű eltávolítani is, azaz ha már nincs rá szükség, akkor a szálloda
bármikor visszaállhat a régi rendszerre.
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