
 

      .سکسس ٹو ٹچ
 نام دوسرا کا یابیکام ںیم بزنس

 
ٹپوان کٹرانکیال ھم ٠ھے یرکھت مہارت ںیم سسٹم نگ آرڈر نیال آن جو ھے یکمپن ریگ ملک کیا سکسس تٹو ٹچ  
    آف 
 مھارت ںیم ٹۂبسایو آرڈرنگ الن آن کیونی ھم ٠ھے بناتا متحمل کا نےیل آرڈر یکٹرانکلیال کو آپ جو ںیھ ںیکرت فراہم لیس

 چارج شنیکم ھم چونکہ ٠ہے بناتا آسان اور زیت دیمز اسے سے وجہ یک ہونے موجود سے پہلے ںیم سسٹم جو ںیھ رکھتے
ہے یہوت بچت یک دونوں سےیپ اور وقت کا نیصارف ہمارے لئے اس کرتے ںینہ  

 
 

 
 

مالومات ںیم بارے کے یکمپن  
 

کئ سالوں کے تجربے اور مھارت کی وجہ سے ہم نے پورے انگلستان میں بہت سے بڑے اور چھوٹے ٹیک اویز کو انکی 
پاٌونڈز ہفتہ وار آڈر موصول کر رہے ہیں۔ آخر اس سہولت  700اسی کی بدولت ہمارے کئ صارف  چھپی قوت متعارف کروایا۔

 سے فائده اٹھانے سے آپکو کون روک رہا ہے؟۔ آئے پہل کیجئے۔
ڑے اور چھوٹے شہروں میں کام کر رہے ہیںانگلستان کے تمام ب سے ہمارے سسٹم بڑی کا میابی  

 
 

 
 

تیانفراد  
 

 نظر مد کو اتیخصوص یسار بہت ساتھ ساتھ کے متیق آپ تو ںیہ ہوتے ںیم تالش یک سسٹم EPOS کیا آپ یبھ جب
 یانہ سسٹم ہمارا جبکہ٠سکے ہو ثابت فعال ۓل آپکے ہی تاکہ ںیہ فہرست سر متیق کم اور اعتبار قابل زیت ںیم جن ںیہ رکھتے

۔ہے ایگ ایک زائنیڈ ۓہو رکھتے نظر مد کو ادوںیبن  
 کے جو ہے ایک استوار پر عاریم نیبہتر کے اس کو سسٹم موجوده کر ھٹیب ساتھ کے مالکان زیاو کیٹ کے بھر ملک نے ہم

 زیاو کیٹ ہمارے بہتر سے ہم کے ںیہ کہتے ساتھ کے وثوق بڑے ہم لئے یاس۔ ہے ںیم دسترس یک نیصارف وقت اس
۔سکتا سمجھ ںینہ کوئ عالوه ہمارے کو نیصارف  

۔ںیکر رجوع سے سائٹ بیو لیذ مندرجہ  یہمار ۓل کے معلومات دیمز  
www.touch2success.com/signup 

پکا وقت ہماری امانتآ  

٠ۓجیک انجوأے شنیکم پرسنٹ رویز پر آرڈرز ألن آن تمام  
 



 

 
یآئڈ کالر  

 
 محفوظ ںیم سیب ٹایڈ کہ آپ معلومات ہی چونکہ ٠ہے یکرت فراہم پتہ اسکا اور نام نمبر یعنی معلومات یک صارف سہولت ہی

 وقت آپکا سے وجہ یک جس یپڑت ںینہ ضرورت یک نےیل معلومات یک اس سے صارف بار ہر کو آپ ۓل اس ںیہ ںیہوت
۔ہے جاتا ہو ختم یبھ امکان کا ہونے یاورغلط ہوتا ںینہ ضائع  

 
ٹرزیمان نیسکر ٹچ  

 
 علم کم کیا ہانتکہی ہے سروس آسان اور ساده تینہا کیا جو ہے یبنات قابل کے نےیل آڈر یکلیکٹرانیال آپکو ٹریمان نیسکر ٹچ

٠ہے سکتا لے آڈر یباآسان یبھ شخص  
پرنٹر دیرس  

 
 کے اس یکلیکٹرانیال یبھ آڈر آپکے ٠ہے جاتا ہو ابیدست سستا یبھ پریپ اور کرتے استعمال ںینہ یاہیس پرنٹر کے قسم اس
 یبھ لوگو اور غامیپ ای آفر شلیاسپ پر اس ریبغ کے معاوضہ یاضاف یبھ یکس آپ عالوه اسکے ٠ںیہ جاتے ہو پرنٹ عےیذر

٠ںیہ سکتے وا کر پرنٹ  
 

ڈرار شیک  
 

۔ہے یجاسکت یدیخر پر متیق یاضاف عالوه کے سسٹم اس ڈرار شیک  

 
پیا اوے کیٹ مائ  

 
 بند اور کھلنے اپنے کر لے سے آرڈرز اپنے ٠ںیہ سکتے رکھ نظر پر حرکت ہر یک اوے کیٹ اپنے پر فون موبائل اپنے
ً یتقر اور کتاب حساب کے وریڈرائ وز،یویر ڈسکاؤنٹ، اوقات، کے ہونے ۔ںیہ سکتے رکھ کارڈیر کا زیچ ہر با  

 
سہولت یک سجیم ںیم صورت یک ہونے ٹیل آرڈر  

 
 سے اس ٠ہے سکتا ہو ٹیل آڈر کا آپ کہ ںیہ سکتے کر مطلع پہلے سے وقت کو نیصارف اپنے آپ سے وجہ یک سہولت اس

٠گا رہے یبھار وقت ہر پر مقابل مد کہ آپ پلڑه آپکا بلکہ گے ںیرہ مطلع وقت ہر صارف کے آپ کہ ہی ناصرف  
 

شمار و اعداد  
 

۔یجیک حاصل کتاب حساب مکمل روزانہ٠١   
جئےیک حاصل التیتفص یک آڈرز یاندرون اور کشنیکول ، یوریلیڈ٠  ٢  
بلنگ آئٹمائزڈ ٣  
پر ٹچ کے بٹن کیا صرف جئےیک ٹیسیر کو شمار و اعداد ۴  

 
ہب فوڈ  

 
 سے شنیکم پرسنٹ رویز پر آڈرز تمام عالوه کے اس ٠ںیہ سکتے کر استعمال مفت زیاو کیٹ تمام کے تمام کو سہولت اس

۔ہے پر دونوں سائٹ بیو اور فوڈہب ادراک اسکا اور اٹھائے فائده  
 

اتیخصوص ینئ یک مستقبل  
 نئے تمام ٠ںیہ رہتے لگے ںیم دو و تگ یک یبہتر ںیم اس اور  ریوئ سوفٹ ینئ یس ینئ رات دن میٹ منٹ پیلیڈو یہمار

۔ںیہ یجات یک ایمہئ مفت بلکل ٹسیڈ اپ اور ریوئ سوفٹ  

ریو ہارڈ  

اتیخصوص  



 

آڈرنگ نیالئ آن  
 

 کے بنا ٹیسائ بیو منفرد یسیا آپکو ہم ٠ہے ابیدست پہ پرسنٹ رویز آپکو کہ جو ٹیسائ بیو آڈرنگ نیالئ آن یاپن یک آپ
 ہمارے یبھ ننسینٹیم یک اس ٠گے ںیسک کر آڈر کٹیریڈائ کے یکمپن اور یکس بجائے نیصارف آپکے پر جہاں کہ نگےید

۔یگ ہو ذمے  
 
سیا سم سیا  
 

 ںیم سیب ٹایڈ یآپک یہئ پہلے جو پر نمبروں ان آفرز شلیاسپ ںیم کلک کیا کو نیصارف اپنے آپ ےیذرئ کے سہولت اس
  ٠گا کرے ٹابت یبھار پر مقابل مد آپکے آپکو اُتم بدرجہ سہولت آزموده  ہی ٠ںیہ موجود

 
پسیا  
 

 بلکہ گے ںیسک ںید آڈر صرف نا یکٹلیریڈائ ےیذرئ کے  ڈینڈرائیا ای فون یآئ اپنے صارف کے آپ بدولت یک سہولت اس
۔ںیہ سکتے اٹھا فائده سے اس یبھ آپ۔ گے ںیسک کر یبھ منٹیپ  
 

سیب ٹایڈ کسٹمر  
 

 ٹو ٹچ ہے ممکن اب ہی ہاں یج ٠گا ہو نہ غلط ہی تو ںیہ سکتے کھید کو کسٹمرز تمام اپنے آپ پر ٹچ کیا کہ ںیکہ ہم اگر
 ٠ہے یہوت موجود یبھ یہسٹر آڈرز اور نمبرز فونیلیٹ پتے، کے کسٹمرز تمام کے آپ ںیم سیٹابیڈ اس ٠بدولت یک سکسس

۔ںیہ سکتے لگا پتا کا ان ایک ینہ آڈر ںیم نےیمہ کیا پچھلے نے جنہوں کو کسٹمرز ان آپ  
 

منٹسیپ کارڈ  
 

 اور ڈٹیکر چھوٹے اور بڑے تمام ٠ںیہ سکتے لے یبھ پہ فون بلکہ ںیہ سکتے لے الئن آن منٹیپ کارڈ کہ ہی صرف نا آپ
 اور محفوظ تینہا ہیذرئ ہی کہ ہے یجات کرائ یدہان نیقی ہی کو کسٹمرز آپ اور آپ اور جاسکتے ےیک استعمال کاڈرز بٹیڈ

۔ہے اعتبار قابل  
 

سکسس ٹو ویڈرائ  
 

کسٹمر کو ، ریکشنئڈاہ گوگل میپ پے لکہیں بف دیکھ سکتے پر نہ صراپنے موبائل ایپ  آڈرز تمام اپنے اب ورزیڈرائ کے آپ
۔آسان نہ تھاکرنا کو ٹریک ڈیلیوریز اپنی  پہلے، اس سے شامل ہیںبھی  نے بل کو چیک کرنانا، اپکال کر  

 
سپورٹ الئیو  

 
آپ ڈائریکٹری ویب سائٹ سپورٹ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپکو کسی بھی ٹیکنیکل اشو میں ذریعے اس سہولت کے 

بجے سے لے کر رات  ٢:٠٠دوپہر  ہسوموار سے جمع آپکی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ سہولت آپکو ہفتے میں سات دن
سر ہے۔می بجے تک ١١:٠٠رات سے لے کر  ۵:٠٠کو شام ر اتوار ہفتہ اواور  بجے تک ١١:٠٠  

 
زکسٹمرز ریویو  

 
سکتے ہیں۔اپنی ویبسائٹ پر دکھا انکو آپ اپنی مرضی سے  فیڈبیک دیتے ہیں ظر آپ کے صارف جواس سہولت کے پیش ن  

 
 ای میل کی سہولت

 
اپنی سپیشل آفرز بھیج سکتے ہیں۔” فوقت ”ن کو وقتاس سہولت کے ذریعے آپ اپنے صارفی  

 
براڈبینڈ کی ضرورت پڑے گی جو نیہایت سستے داموں دستیاب ہے یعنی کم سے  پیکیج کو حاصل کرنے کے لیئے آپکواس 

پے دستیاب ہے ماہوار £١٢سے  £١٠ کم  



 

 
ف متوجہ کرنے اور آپکو اپنی طرہیں۔ ھی آپکے صارف آڈر کرتے ہو جاتیں ہیں جیسے ڈر اسی وقت سسٹم پر موصول نئے آ

آڈر ریسیو کر سکیں۔ ع ہو جاتا ہے تاکہ آپ تیز ٹون میں بجنا شروکیلیے سسٹم ایک   
دکھایا ختلف رنگوں سے تمام کھانوں کو مآپکی سہولت کیلیے آڈر لینے کا متحمل بناتا ہے۔ چ سکرین آپکو ایک ٹچ سے اور ٹ

۔گیا ہے  
 
 

 
 

 
 فوائد

۔ٹچ ٹو سکسس کا مقابلہ نہی کر سکتیذیل فوائد کے پیش نظر کوئی بھی کمپنی مندرجہ   
ں ہی مھیا کرتے ہیں۔ھارڈوئر اور سافٹ وئیر دونو۔ ھم آپکو ١  
فری مینو۔ ٢  
آپ کے سٹاف کے لئےاور لئیے  آپکے فری ٹریننگ۔ ٣  

۔ فری ویب سائٹ ڈیزائن   
ڈرز پر زیرو پرسنٹ کمیشن۔ تمام آن الئن آ۵  
ڈیٹ سافٹ وئیر اپ فری۔ ٦  

پیمنٹ کی سہولتاور کارڈ  ٹمر الگا ان۔ کس  
فری ٹیکنیکل سپورٹ۔ ٨  
 

تک سپورٹ مہیا  ١١:٠٠سے رات  ٠٠:اتوار شام ہفتہ اور  ےبج ١١:٠٠سے رات  ٢:٠٠ سوموار تا جمعہ ہم آپکو روزانہ
ہر کام یت مستعدی سے را سٹاف نیہار نہیں کرنا پڑتا اور ہماآپکو لمبے وقت تک انتظا۔ اس سہولت کے لئے کرتے ہیں

 سرانجام دیتا ہے۔ ہم اپنے حریفوں کی طرح سپورٹ کو نظر انداز نہیں کرتے۔
 
 

 آئے ھم آپکو بتائیں ہمارا سسٹم کیسے نظر آتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔
 


