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OLANAKLARI KEŞFEDİN!
Bir e-tuk birçok olasılık demek! Yiyecek ya da içecek satıyor, 
ürün sergiliyor ya da sadece dış mekan pazarlaması ve 
promosyonlar yapıyor olabilirsiniz. Vendo e-tuk en büyük 
marketiniz!



e-Tuk'lar Müşteri Mıknatısı

E-tuk'larımız tek kelimeyle güzel. İnsanlar satışları çok daha kolaylaştıran egzotik görünümlerinden anında etkileniyor.

Çevreye Önem Veriyoruz!

E-tuk'larımız %100 elektriklidir ve hem Kurşun-Asit hem de Lityum batarya seçeneğiyle sunulmaktadır.

Bir e-tuk, Birçok Olanak

Pazartesi günü kahve satmaktan cuma günü takı satmaya kadar. E-tuk'umuz arzu ettiğiniz herhangi bir şey olabilir. 
Dediğimiz gibi #olanaklarıkeşfedin

Sadece Sat! (Nerede olursa!)

İçerde, dışarda! (belki de bir gemide!). E-tuk'larımızın en büyük avantajlarından biri, potansiyel olarak
istediğiniz yere götürebilmenizdir. E-tuk'ların iç mekanlarda alışveriş merkezleri, sinema salonları
ve benzeri yerlerde kullanılmasına izin verilmektedir.

Yüksek Yatırım Getirisi

Düşük bakım maliyeti, ucuz ve temiz elektrikli yakıt, ek pazarlama değeri ile
birleştiğinde, E-tuk'umuz yüksek yatırım getirisi ile sağlam bir iş ortamı sağlar.

SÜR, SATIŞ YAP, UYU & TEKRARLA!



HEPSİ BİR

e-TUK VENDO İLE BAŞLAR VENDO kapı konfigurasyonları
Park

Sol: Tenteli kapı Arka: Çift kapı Sağ: Tenteli kapı

Sol: Tek kapı Arka: Tenteli kapı Sağ: Tenteli kapı

Sol: Tenteli kapı Arka Tenteli kapı Sağ: Tenteli kapı

Sokak

Tente

ADIM 1

e-GIDA TUK NASIL OLUŞTURULUR?



ADIM 2
BİR e-TUK KONSEPTİ EKLE
Food Truck Company'den Tüm e-Tuk Konseptleri

KAHVE MEYVE SULARI

• Sessiz mobil jeneratör ile verimli elektrik tesisatı
• Lavabo, Soğuk su
• Temiz ve kirli su tankları seviye göstergeleri ile su tesisatı
• Sınırsız harici güç ve su kaynağına bağlantı

Taze hazırlanmış meyve
suları ve smoothie'ler için.

Çeşitli kahve, çay ve diğer
içecekleri servis etmek için.



SALATA ŞAMPANYA
Çeşitli şaraplar ve
şampanya servis etmek için.

Taze hazırlanmış salata için.



ADIM 3

SATIŞA
BAŞLA





Gıda kamyonunun ötesinde bir "gıda tuktuk'u"

başlangıç ve bakım maliyetlerinizi düşürecektir.“ ”
E-tuk'lar birçok endüstride kullanılırken, girişimciler için 
en büyüleyici uygulamala alanları yiyecek, içecek veya
satış bayisi sektörleri olmaktadır.

“
”

E-tuk "tat ve güven" pazarlama stratejimizin odağıydı

ve yıl boyunca alınan marka gösterimi ve medya

ilgisinden daha fazla heyecanlanamazdık!“ ”
~Alison Salvati,
(Bhakti Chai)

"GIDA TUKTUK'U" NEDEN
GIDA KAMYONUNDAN
DAHA İYİ OLUR?
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