
 رستوران و مديريت 
 
 

داشتن يک رستوران پردر آمد و خوب بر خالف تصور،به سادگي امکان پذير نیست.مگر آنکه مدير 
 رستوران داراي سابقه،حسن سلیقه و مھارت جذب مشتري باشد.

با افزايش چشمگیر تعداد رستوران ھا و رقابت سختي که بین آنھا وجود دارد،اين کار ساده به 
رسد،چرا که به جرات میتوان گفت مردم معموال فقط براي صرف غذا خوردن به رستوران نظر نمي 

نمي روند،بلکه آنان بیشتر شوق ديدن ديگران را دارند،به عبارت ساده تر مردم به رستوران مي 
 روند تا مردم را ببینند.در نتیجه شلوغ بودن يک رستوران بھترين وسیله جذب مشتري است.

ھر چه رفت و آمد بیشتري ايجاد کند،سود بیشتري عايد رستوران رستوران خواھد مدير رستوران 
شد.در اغلب شھرھاي بزرگ رستوران ھايي وجود دارد که ھمیشه شلوغ است،به خصوص در 

روزھاي تعطیل که مردم وقت و فرصت بیشتري براي تفريح و صرف غذا در بیرون از منزل دارند.اين 
لي مراقب باشند ھمه چیز مي تواند خوشمزه تر باشد اگر رعايت کلیه گونه رستوران ھا بايد خی

نکات رستوران داري رعايت شود.به طور مثال چنانچه اگر روزي به خاطر سھل انگاري باعث 
 مسمومیت غذائي شود به رستوران بدنامي تبديل مي شوند.

  
 سه عامل مھم براي انتخاب غذا :

 انظافت غذ-3بو و طعم/-2رنگ غذا/-1
  

ھر يک از اين نکات باالدر غذا رعايت نشده باشد مورد توجه نخواھد بود.چشم اولین عضوي است 
که قبل از چشیدن و مزه کردن براي خوردن آماده مي شود چنانچه از نظر ديد غذا رنگ بو نظافت 

درست باشد انسان راقب مي شود که از غذا استفاده کند در نتیجه بايد دقت شود اين سه 
مل را کامال رعلیت کنندبه طور مثال ھیچ کاه غذاي به رنگ بنفش مورد توجه نیست و اشتھا عا

کورکن است زيرا خوراکي به رنگ بنفش نیست و مردم عادت نکرده اند به خوراکي رنگ بنفش و 
چنانچه غذائي بو و طعم بدي داشته باشد رقبتي براي خوردن نیست.نظافت غذا ھم چنانچه 

 شد ھمان بي رقبتي نشان داده خواھد شد. رعايت نشده با
 مھم يک رستوران موفق:  چند شاخصه-
 .يکي از رستوران ھاي خوب شھر است.1
 .رستوران معروفي است سابقه ي زيادي دارد.2
 .رستوران ديگري در اين سطح ھم از نظر آوازه و شھرت،و ھم از نظر کیفیت وجود ندارد.3

  
 .سرويس دھي خوبي دارد.4
 ي خوب و ظروف خوب و مناسبي دارد..غذا5
 .موقعیت محلي مناسبي و خوبي دارد.6
 .دکوراسیون و مبلمان خوبي دارد.7
 .میز و صندلي ھاي راحتي دارد.8
 .نورپردازي خوبي دارد.9

 .داراي چشم انداز زيبا و دل انگیزي است يا منظره ي خوبي دارد.10
 ي دارند..کارکنان رستوران رفتار شايسته و مودبانه ا11



 .نظافت خوبي دارند.12
 .ھر ھفته يا ھر روز ابتکار جديد يا غذاي جديد مي دھد.13
 .تیپ مشتريان است که به اين رستوران مي آيند.14
 .پارکینگ مناسبي دارد يا در آن محل امکان پارک مناسب وجود دارد.15

ي گوياي علت انتظار اينھا ھمه از شاخصه ھاي مھم يک رستوران شلوغ و موفق است و به خوب
 مردم در صف،براي خالي شدن میزھاست.

با وجود تمامي اين نکات گاھي اوقات ديده مي شود که رستوراني داراي ھیچ يک از نکات ياد 
شده نیست،ولي باز ھم شلوغ است،شلوغي اين گونه رستوران ھا به خاطر نبود رقیب و 

اين صورت که مردم مجبور به مراجعه به  موقعیت محلي مناسبي است که از آن برخوردارند،به
ھمان يک رستوران ھستند.اما بايد توجه داشت که اين گونه رستوران ھا تنھا فصل خاصي از 

سال شلوغند،به عبارتي شلوغي اينگونه رستوران ھا فصلي است... و يا چنانچه رستوراني با 
مشتريان خود را از دست خواھد امکانات و سرويس بھتر در ھمان محل افتتاح شود اين رستوران 

 داد.
 حال بايد ديد چه بايد کرد تا يک رستوران ھمیشه پرسود و در آمدزا باقي بماند؟

و در اين موقعیت وظیفه ي يک مدير موفق چیست ؟ياداوري اين نکته حائز اھمیت است که اکثر 
که براي خالي مشتريان از انتظار کشیدن به خصوص در صف فراري ھستند و رستوران ھايي 

شدن جا مشتري مجبور است مدتي منتظر بماند،شانس کمي براي موفقیت دائم دارند و 
مشتريان زيادي را اينچنین از دست خواھند دادمردم از انتظار کشیدن آن ھم براي صرف غذا زود 

بي حوصله مي شوند و بي شک جاي ديگري را براي غذا خوردن انتخاب خواھند کرد اگر از 
ھاي تو صف نظرشان را بپرسید بیشتر آنھا عصباني خواھند بود که منتظر بايد بايستند و  مشتري

بسیاري از مشتري ھا مي روند جاي ديگري غذا مي خورند و صبر نمي کنند و به ضرر رستوران 
  مي شود.

نبايد فراموش کرد،اين گونه رستوران ھا به خاطر کم داشتن جا يا نداشتن سرعت نیز متضرر 
ھند شد،زيرا چنانچه به سرعت سرويس دھي اضافه کنند،يا تعداد میزھاي رستوران را خوا

  افزايش دھند،تعداد بیشتري را پذيرائي خواھند کرد از طوالني شدن انتظار مشتري مي کاھند.
مدير يک رستوران بايد بداند که بعضي مشتريان که بايد در صف براي خالي شدن بیاستند براي 

در فرصتي ديگر خواھند آمد ولي چگونه بايد در روزھاي شلوغ مشتريان را راضي  ديدن رستوران
نگه داشت که امیدوار باشیم اين تعداد مشتري روز ديگر يا ھفته ديگر مجددا به اين رستوران 

خواھند آمد؟بنابراين براي جلب و جذب مشتري و کاھش نارضايي آنان و براي حفظ مشتريان در 
 و خدمات يکي از نکات جلب مشتري است. انتظار سرويس دھي

.براي مشتريان در انتظار بايد صندلي راحت گذاشت و حتي با يک لیوان نوشابه ،يا يک استکان 1
 چاي رايگان از مشتري ھا پذيرائي کرد.

 .کیفیت و کمیت غذا ھمان طوري که ھست حفظ شود.2
 .رفتار و برخورد با مشتري بیشتر مورد توجه قرار گیرد.3
 .يونیفرم کارکنان از پارچه ھاي بھتر و زيباتر انتخاب شود.4
 .در روزھا و ساعات خلوت،رستوران براي شام يا نھار تخفیفي قائل شود.5
 .بر سرعت سرويس دھي اضافه شود.6
 .رستوران به وسايلي مجھز شود که در صورت انتظار،مشتري سرگرم باشد.7
 شود. .به نظافت و بھداشت بیش از گذشته توجه8
 .به سرويس ھاي بھداشتي از نظر نظافت به طور مرتب توجه شود.9

.اين گونه رستوران ھا بايد بر سرعت سرويس دھي اضافه کنند تا مشتريان زودتر میزھا را 10
 خالي کنند.

.در سبک چیدن میزھا نیز بايد دقت شود چرا که با چیدن میزھا به طور صحیح جا براي اضافه 11
 شتري میز و صندلي خواھند داشت.کردن تعداد بی



 
.آشپزخانه را نیز بايد به تجھیزات مدرن مجھز و در چیدمان وسايل پخت و پز دقت و توجه شود 12

که از برداشتن قدم ھاي اضافي کارکنان جلوگیري شود که به سرعت دھي در سرويس دھي 
  بیانجامد.

ر مثال،چنانچه ظروف کم باشد گارسن بايد .کم بودن ظروف نیز يکي از عوامل کندي کار است،به طو13
 براي استفاده مجدد،منتظر شستن و خشک کردن آنھا شود.

.ھنگام گرفتن سفارش غذا معموال افراد مدتي را صرف انتخاب نوع غذا خواھند کرد،بھتر است صورت 14
 غذائي ھمراه با قیمت در معرض ديد میھمانان قرار گیرد.

داده مي شود از قبل آماده کنند يا تزئین دور غذا مثل سبزيجات و ... را  .غذاھايي که زيادتر سفارش15
 قبال در بشقاب بريزند.

.غذاھائي که سرو آن سريع تر است در منو اضافه کنند.مثل غذاھايي که قبال پخته شده فقط احتیاج 16
 به کشیدن دارد.

به عنوان مثال،در نمايشگاه ھا بن .براي رستوران ھاي که شلوغ نیستند مي شود دست به ابتکار زد.17
شب به رستوران  7بعد از ظھر تا  3% ارائه دھند و اعالن کنند که اگر در ساعت 20ھاي غذا را با تخفیف 

مراجعه کنند از اين تخفیف برخوردار خواھند شد.يا در روزھا يا تاريخ ھايي که مي دانند رستوران خلوت 
% تخفیف قائل مي شوند.يا غذاھاي ديگري که در 20ي ھر میز است مثال اواسط ھفته اعالم کنند،برا

ساعت شلوغي سرو نمي شود در منو بگنجانند اين گونه ابتکارھا باعث خواھد شد تا رستوران در زمان 
ھاي خلوت نیز مشتري داشته باشد و کارکنان نیز معموال در اين ساعات به مشتري بھتر خواھند 

لیه ساعت کاري مشغول کار بوده،رستوران نیز از در آمد بیشتري برخوردار رسید،ضمن اينکه کارکنان در ک
 خواھد شد.

.يکي از مواردي که بايد در نظر گرفت و بتواند پاسخگوي مراجعان باشد مسئله پارکینگ است براي 18
دم که در خیابان ھا ي پر رفت و آمد و اصلي شھر باشند بسیاري از مر  فست فود آنھايي  رستوران ھاي

براي انتخاب فضاي آرام و دور از ھیاھو از اين محل ھا استفاده مي کنند و مايل ھستند که اتومبیلشان را 
نیز در جاي امني پارک کنند تنھا خدمات و سرويس دھي رستوران نیست بلکه براي جلب مشتري بايد 

 پارکینگ در نظر گرفته شود.


