
ربوفود اولین فست فود اتومات و رباتیک در ایران
تنها تولید کننده تجهیزات فست فود اتومات و راتیک



فست فود در ایران ربوفود اولین برند فست فود زنجیره ای رباتیک و همچنین تنها تولیده کننده تجهیزات اتوماتیک
فست فودی تفاوت عمده ربوفود با فست فودهای دیگر در این است که عالوه بر منوی متداول و کالسیک. می باشد

مینی، ات ویچه، کورن داگ، پیتزا چتری، پیتزا قیفیمثل انواع ساندویچ ها و پیتزاها، محصوالت جدید دیگری همچون 
و تحت نظارت به عنوان دسر ارائه می دهد و تمام محصوالت این منبستنی رولی و پیتزا نو ، خاچاپوری، فر چیپس، ویچ

آن با حداقل از دیگر ویژگی های این برند می توان به راه اندازی. سرآشپز بین المللی به نیروها آموزش داده می شود
اال در تولید سرمایه و تجهیزات و دستگاههای اتومات میباشد که با کمترین دخالت دست در پخت و پز و سرعت ب

.  محصوالت اشاره کرد



د، بررسی های بین المللی نیز نشان می ده
، 2016بازار جهانی فست فود در سال اندازه

این . میلیارد دالر می رسد617.6به ارزش 
میلیارد دالر 477.1، 2013بازار در سال 

ش این بازار، در امریکا بی. ارزش داشته است
از هر قسمت دیگری از جهان رشد خواهد 

.  کرد

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2013 2016 2019

ارزش بازار جهانی فست فود 

آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی
می 94بودجه خانوار نیز مربوط به سال 

ی از براساس این گزارش بانک مرکز. شود
، خانواده 94بررسی بودجه خانوار در سال 

740های ایرانی به طور متوسط ساالنه 
هزار تومان برای رستوران و هتل رفتن 

ط البته این ارقام متوس. هزینه می کنند
ی هزینه خانواده ها را در کل کشور نشان م

در شهر تهران، خانواده ها ساالنه . دهد
هزار تومان برای رستوران و 820حدود 

. هتل خرج می کنند

47.7%

14.3%

2.6%

47.7، 95طبق گزارش مرکز آمار ایران در اسفند ماه سال 
درصد از ایرانی ها، در ماه حداقل یک بار فست فود مصرف

درصد بیش از 2.6درصد از آن ها دو بار و 14.3. می کنند
.  بار در ماه، فست فود می خورند5

فست فودشغلی پردرآمد



فست فودربوفودچرا 

مهمترین ویژگی منحصربفرد ربوفود
تجهیزات و دستگا ههای این مجموعه 

که در نوع خود بی نظیر و بی .میباشد
همتاست و همچنین با منو متنوع جدید

انجام صفر تا صد اجرای فست فود های 
زنجیره ای ربوفود

برند یکی دیگر از مزایای داشتن نمایندگی
و .باشدربوفود انجام پروژه از ابتدا تا انتها می

ر یا به زبان ساده تر کلید محل مورد نظ
خود را تحویل می دهید و پروژه را نهایی و

آماده به شروع به کار تحویل خواهید 
. گرفت

ی شما برند ربوفود صفر تا صد پروژه را برا
انجام خواهد داد و در نهایت فقظ شما 
.شروع به فروش و فعالیت خواهید کرد



حضور فعال ربوفود در نمایشگاه داخلی و بین المللی



ویژگی 
های برند :از دیگر مزیت های اخذ برند ربوفود می توان به موارد زیر اشاره کرد

آشپزخانه مدرن بروز با تکنولوژی متفاوت با دیگر رقبا•
داشتن یک کسب وکار متفاوت و خالقانه •
ددارا بودن منو کامل و متفاوت به شکلی که مشتری از آن لذت ببر•
کشورهم زمان شعبه و کسب و کار شما در تمام تبلیغات •
پیشرفت هرچه بیشتر در مقایسه با فست فود بدون برند•
انحصار محدوده نمایندگی•
استفاده از سال ها تجربه تیم طراحی، تجهیز و راه اندازی ربوفود•
زی داشتن یک پشتوانه صنعتی در کارخانه و تیم توسعه دفتر مرک•
ول جدیدبه رقبا بدلیل معرفی هر یک الی دوماه یک محصبت سنبروز بودن •
اندازی یک فست فود کامل بدون نیاز به هیچ تخصصیراه •



خدمات 
ربوفود

:  ربوفود ارائه دهنده تمام خدمات راه اندازی یک فست فود کامل از جمله
اولیهمشاوره .1
محیطی شهر و محل زندگیبازدید .2
و اجراء دکوراسیون داخلیطراحی .3
و راه اندازی آشپزخانهتجهیز .4
کامل نیروها توسط سرآشپز بین المللی آموزش .5
ی شهر مقصدمحل نمایندگی برای ارائه بهترین منو و پلن کاری مطابق با ذائقه و توان اقتصادآنالیز .6
ساختن فست فود شما با رقبامتمایز .7
پالن آشپزخانهطراحی .8
تجهیزاتجانمایی .9

پالن و نقشه فنیطراحی .10
منو فست فودطراحی .11
کانترطراحی .12
کارسنجی و حرکت سنجیبررسی .13
استخدامیبرنامه و سیاستهای تدوین .14



خدمات 
ربوفود

پرسنل آشپزخانهآموزش .15
آموزش صندوق دار با برنامه فروش.16
آموزش سالن کاران و گارسون ها.17
هفتگی و ماهیانه,آموزش نحوه تهیه برنامه های روزانه.18
فروشتدوین برنامه فروش و طراحی کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی جهت افزایش.19
مشاوره گرافیک و چاپ.20
مانیتورینگ رقبا.21
بانک اطالعاتی تامیین کنندگان مواد اولیهارائه .22
برنامه مدیریت جامع در زمان بحرانارائه .32
طراحی و ایجاد واحد دلیوری سیستماتیک.24
برند سازی بر پایه کیفیت.25
یک برنامه استراتژیکارائه .26
(تهیه سناریو)برنامه های افتتاحیه  رستوراناجرای .27



،بوشهریزد،تهران،جملهازجهانوایرانمناطقازبسیاریدرحاضرحالدرربوفود
.داردفعالینمایندگ...ویاسوجاسترالیا،هلند،مالزی،بندرعباس،انزلی،بندرقدس،شهر

بوشهر شهرقدس تبریز تهران

کویت یاسوج بندر انزلی

وضعیت
برند



منو ربوفود  متفاوت جذاب



یانوع پیراشک

پیتزا نو

خاچاپوری

سیب زمینی
شکم پر

یبستنی رول

کورن داگ

فر چیپس

مینی ویچ

هات ویچ

ی پیتزا قیف

پیتزا

فودربوغذایی فست فود منو 
پیتزا چتری

انواع برگر انواع ساندویچ ذاانوع پیش غ



تولیدوطراحیدرخصوص88سالازراخودفعالیتربوفودفودفستتجهیزاتشرکت
موادایعدرصننوهایایدهخلقفود،فستتجهیزاتفروش.نمودآغازجدیدفودفستتجهیزات

اززیادیشهرهایدرآنمحصوالتوباشدمیشرکتایناهدافازفودفستوغذایی
درویغذایصنایعتجهیزاتتولیدزمینهدرشرکتاین.باشدمیاستفادهدرحالکشورمان

fun-تفننیغذاهای)جهانهایفودفانجدیدترینشاخه food)اکنونهمونمودهفعالیت
هایدستگاهسازندهکهشرکتاین.باشدمیمحصولنوع32ازبیشتولیدتکنولوژیدارنده
گاههایدستتولیدوطراحیدرشرکتتوانمندیونوآوریبهتوجهبا.استجدیدفودفست
وصرفهبهونمقروفودفستدستگاههایباالیتنوعومناسبهایقیمتوباالکیفیتباجدید
ابشرکتاینهمچنینو.داردخودکارنامهدررادنیاکشور40ازبیشبهصادراتامکانمتنوع
ابمتفاوتایزنجیرهفودفستیکطراحیبهاقدام96سالدرمتعددهایخواستدربهتوجه
.استرغیببیومتفاوتمنودارایکهاستنمودهربوفودبرند

:اره کردربوفود می توان به موارد زیر اشدستگاها و تجهیزات از دیگر ویژگی های 
ساله دستگاه ها1گارانتی . 1
سال خدمات پس از فروش5. 2
بسته بندی حرفه ای و ارسال به محل مورد نظر. 3
اروپاCEاستاندارد . 4

هاودستگاه 
تجهیزات 

ربوفود



اتوماتیکدستگاه پیراشکی تمام 2017دستگاه پیراشکی  PizzaNewدستگاه تولید پیتزا نو 

(غذای مشهور گرجستان)دستگاه تولید خاچاپوری  (شکم پر)دستگاه سیب زمینی تنوری  دستگاه دو منظوره تولید پیتزا نو و خاچاپوری



میوه و دستگاه دو سینی بستنی رولی به همراه تاپینگ سردرولیدستگاه تک سینی بستنی 
داریخچال 

میوهینگ دستگاه تک سینی بستنی رولی به همراه تاپ

دستگاه اتومات کورن داگ دستگاه نیمه اتومات کورن داگ دستگاه دو منظوره کورن داگ و فرچیپس
چ، کیوسک هات ویچ، مینی وی

به همراه هات داگ پز گردان

دستگاه اتومات مینی ویچ و هات ویچ



(اهرمی)دستگاه هات ویچ 

گردانکیوسک هات ویچ به همراه هات داگ پز  دستگاه اتوماتیک مینی ویچ

(اهرمی)قالبه 2دستگاه مینی ویچ 

کیوسک فر چیپس

اسالیسر فر چیپس 
حلقه ایسیب زمینی اسالیسر 

سرخ کن برقی فر چیپس

رشته ایاسالیسر سیب زمینی 



تریچفر گردان جهت پخت پیتزا قیفی و چتریو دستگاه دو قالبه نان پیتزا قیفیفیقیقالبه نان پیتزا 4دستگاه اتوماتیک فیقیدستگاه دو قالبه نان پیتزا 

برقی سیب زمینی شکم پرفر  دستگاه دو قالبه نان پیتزا چتری دستگاه نان خاچاپوری دستگاه نان پیتزا نو



(توربو)فر ریلی پیتزا یک ردیفه ردیفهفر ریلی پیتزا دو سبدهدو / سرخ کن رو میزی گازی اتومات تک 

دستگاه چهار منظوره اتومات دستگاه سه منظوره نیمه اتومات دستگاه کیوسک پیتزا قیفی و چتری کیوسک سیب زمینی



تخمین سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی

(تومان)قیمت  تعداد نام دستگاه شماره

6/700/000 1 دوقالبه پیتزا قیفی و چتریدستگاه نان 1

7/500/000 1 (ریپیتزا قیفی و چتجهت پخت)دستگاه فرگردان گازی 2

2/800/000 1 فنریدستگاه اسالیسر چیپس 3

2/800/000 1 حلقه ایزمینیدستگاه اسالیسرسیب 4

2/800/000 1 دستگاه اسالیسر سیب زمینی رشته ای 5

6/200/000 1 دستگاه مینی ویچ دوقالبه  6

6/200/000 1 دستگاه هات ویچ 7

22/900/000 1 ردیفهدستگاه فر ریلی دو 8

4/400/000 1 گازیسرخ کن دوسبده 9

6/200/000 1 دستگاه نان خاچاپوری 10

6/200/000 1 دستگاه نان پیتزا نو 11

تومان74/700/000:           مبلغ تجهیزاتجمع

قیمت ها با توجه به لیست قیمت بروز محاسبه خواهد شد: توجه

هزینه های که شامل راه اندازی یک شعبه فست فودربوفود می شود بعد از هزینه حق تملک برند شامل 
.بورشور های تبلیغاتی و تجهیزات فوق میباشد,مبلمان,هزینه های دکوراسیون بسته به متراژ مکان مورد نظر



شرایط الزم برای دریافت نمایندگی ربوفود

داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران.1
عدم ممنوع معامله بودن.2
داشتن محل مناسب شخصی و استیجاری.3
التزام به منشور کیفیت ربوفود.4
داشتن شرایط متعارف اجتماعی و فرهنگی.5
آشنائی کافی با ربوفود و فعالیت های آن.6
رعایت اصول بنیادین کمی و کیفی و داشتن صداقت کاری.7
ایجاد محیط فیزیکی مناسب و در خور شان یک فعالیت اقتصادی نوین.8
روال کاری دریافت نمایندگی(آقایان)کارت پایان خدمت.9

تماس جهت هماهنگی و تعین قرار حضوری 

09024773316
284257-021

www.robofood.ir https://t.me/robofod http://www.instagram.com/robofood.ir

http://www.robofood.ir/
https://t.me/robofod
http://www.instagram.com/robofood.ir

