


Deliciously jest mobilną aplikacją, 
która spisuję smaczne miejscówki

Dostępna na Apple Store

Aplikacja odkrywców żywnożci



Czym jest 
Deliciously ?    

Gdzie idziemy zjeżż?

W podróży, w pracy czy w domu – to pytanie zawsze wraca. Z pomocą Deliciously 
znajdziesz najlepsze miejscówki z jedzeniem, na jakie masz ochotę. Chcesz zjeść 
szybko i smacznie, czy też zasiąść przy stole do kolacji biznesowej? Masz ochotę 
pójść do kawiarenki? A może szukasz dobrej piekarni?
Deliciously wyszukuje najlepsze miejscówki. 

Następny przystanek: Kraków!

Po Paryżu przyszła kolej na 
Kraków. Z myślą o polskich użyt-
kownikach, aplikacja Deliciously 
jest teraz dostępna w polskiej i 
angielskiej wersji językowej.

Dla kogo jest przeznaczona
 aplikacja?

Aplikacja przeznaczona jest 
zarówno mieszkańcom, którzy 
chcą odkryć nowe lokale gas-
tro-nomiczne, jak i podróżnikom, 
którzy chcą zwiedzić miasto.

Jaka jest różnica miżdzy Deliciously, a innymi apli-
kacjami tego typu?

Wśród aplikacji, które rekomendują lokale gastrono-
miczne, Deliciously jest niezawodna i wyróżnia się ogól-
noświatowym zasięgiem. Stawia na innowacyjność, 
a wszystkie miejsca zos-tały starannie wybrane przez 
członków naszej ekipy.

Aplikacja oferuje bardzo szeroki wachlarz wyboru. Każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. W wielu przewodnikach czy 
aplikacjach, twórcy skupiają się na gastronomicznej 
czołówce. My zaś gus-tujemy zarówno w restauracjach, 
bistrach jak i w barach mlecznych. Kuchenne podróże i 
od-krycia są filarem naszej marki. To, na czym nam zależy, 
to eksploracja.

Jakim kryteriom musi odpowiadaż dany lokal, aby 
pojawiż siż w aplikacji?

Przede wszystkim musi być pysznie. Stawiamy na dobrą 
atmosferę i oryginalność, a także na przyjazne kie-
rownictwo i pracowników, którzy lubią dzielić się swoją 
pasją do gastronomii. Liczymy też, że klienci (wraz ze 
swoimi portfelami) nie spadną z krzeseł po spojrzeniu 
na menu. Szukamy lokali, które przeniosą nas gdzieś 
indziej!

W jaki sposób wybieramy adresy i je aktualizujemy?
 
Aplikację zapełnialiśmy na bieżąco dodając do niej ws-
zelkie miejscówki, o które mieliśmy okazję zahaczyć 
podczas podróży. Znajdują się w niej także adresy, które 
zostały nam polecone przez amatorów wojaży kulinarny-
ch czy też przez miejscowych, którzy wiedzą, co dobre. 
Lo-kalni blogerzy, dziennikarze lub najzwyklejsi pasjo-
naci kuchni, ciągle aktualizują informacje.



Jakie są funkcje aplikacji?

Mapa, która lokalizuje adresy doo-
koła. Filtry, które pomagają w znalezieniu miejsca, które 

nas interesuje.



Jakie są funkcje aplikacji?

Un aperçu de l’établissement avec 
toutes les informations dont l’utilisateur 

pourrait avoir besoin

Możliwość stworzenia listy, która ułatwia 
uporządkowanie odkrytych miejsc.



Ses petits + Wywiad  
Anne Coppin

Kwestie techniczne

Aktualnie Deliciously jest dostępna jedynie dla systemu iOs, ale w lecie 
pojawi się także wersja na Androida. 

Kwestia płatnożci.

Aplikacja jest darmowa zarówno dla zwykłego użytkownika, jak i właś-
ciciela lokalu gastro-nomicznego, który jest w niej zarejestrowany. Zara-
biamy dzięki współpracy z reklamodawcami z miast przedstawionych w 
aplikacji.

Avantages concurrentiels de Deliciously 

L’application est basée sur une curation poussée et une dimension mon-
diale. Elle possède une identité marquée : le voyage, le dépaysement, 
l’exploration, voyager à travers la cuisine.

Skżd pomysł na tż aplikacjż?

Jako podróżniczka i amatorka gastronomii, która kocha eksperymentować, 
zadaję sobie pytanie „Gdzie by tu dobrze zjeść?” gdy tylko gdzieś pojadę. 
Zawsze brakowało mi narzędzia, które ułatwiłoby mi znalezienie jakie-
jś restauracji, kafejki, gdzie mogę spokojnie popracować, czy też fajnego 
baru, do którego można wieczorem wyskoczyć. Zarówno w moim mieście, 
jak i za gra-nicą. 

Ale dlaczego aplikacja zamiast klasycznego przewodnika?

Ponieważ aplikacje idealnie się sprawdzają w podróży. Geolokalizacja 
równa się wolność i spontaniczność. Możesz się gdzieś całkiem zgubić, ale 
też odnaleźć w każdej chwili. Aplikacja oferuje także inne możliwości jak 
na przykład filtrowanie. W końcu każdy chciałby z łatwością znaleźć ten 
jeden, idealny lokal, w zależności od tego czy mamy dobry lub zły humor, 
czy mamy ochotę na integrację z ludźmi, a może na pracę w spokojnym 
zaciszu. Możliwość tworzenia list, możliwość dzwonienia bezpośrednio do 
lokalu, aby zarezerwować miejsca, czy możliwość przesłania innej osobie 
adresu, to także praktyczne funkcje

Dlaczego Kraków ? 

Ponieważ uwielbiam to miasto! Odwiedziłam je z rodziną kiedy byłam 
młodsza i mam stamtąd wspaniałe wspomnienia. Polacy są niesamowicie 
gościnni!
W dodatku Laetitia Wiatrowicz, nasza Community Manager, jest Polką. 
To los chciał, aby Kra-ków stał się jednym z pierwszych miast uwzględnio-
nych w aplikacji Deliciously.



Kontakt prasowy  : 

Laetitia Wiatrowicz
hello@deliciously.io

+33 6 21 70 20 16

http://hello@delicously.io

