Pályázati felhívás
A pályázat célja: Maximum két éve megnyílt vendéglátóhelyek éttermi szoftverének beszerzése 40%os kedvezménnyel, ezzel segítve a jelenlegi munkaerőhiány okozta nehézségek és a vállalkozás
alapítással kapcsolatos pénzügyi megterhelés leküzdését
A pályázat határideje: 2018.12.31
A NetSteak Kft vállalja, hogy a részvétel feltételeit teljesítő minden pályázónak 40% kedvezményt
biztosít az Online-pincér (https://online-pincer.hu) éttermi szolgáltatás előfizetési díjából az
alábbiak szerint:
-

A beérkezett pályázatot 5 munkanapon belül elbírálja
Minden sikeres pályázónak 40%-os kedvezményt biztosít a szolgáltatás teljes árára,
maximum 100.000 Ft-ig

A pályázat részvételi feltételei:
-

A pályázati adatlap határidőn belüli kitöltése és elküldése a palyazat@online-pincer.hu e-mail
címre
A pályázó vendéglátó hely maximum két éve nyitott meg

Mire vonatkozik a kedvezmény?
A 40%-os kedvezmény az Online-pincér éttermi szolgáltatás előfizetési díjából (maximum
100.000 Ft-ig) kerül levonásra. Minden esetben az előfizetési díjat a vendéglátó hely egyedi
igényei szerint alakítunk ki.
Mi is az Online-pincér?
Az Online-pincér egy jelenleg Magyarországon egyedül álló szolgáltatás
-

Új rendszerünkhöz nem kell drága infrastruktúrát és eszközöket sem vásárolnia, elegendő egy
wi-fi kapcsolat.
Vendégeinek nem kell a felszolgálóra várniuk, közvetlenül mobiltelefonjukkal is tudnak
rendelést leadni az asztalukhoz
Közvetlen pincér-pult-konyha összeköttetés: Amint konyhája elkészül az étellel, pincére
azonnali értesítést kap, hogy viheti az ételt
Komplett rendelés-kezelő rendszer (asztalok, vendégek kezelése, ételek státusza, fizetés
kezelés)
Bármilyen wifi-képes eszközről könnyen használható
Többnyelvű étlap
Statisztikák (napi, heti, havi)
Folyamatos igényfelmérés és fejlesztés – nekünk fontos ügyfeleink elégedettsége, így
rendszerünket az igényeknek megfelelően folyamatosan frissítjük

A pályázat elbírálása után e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a vendéglátóhely igényeire
szabhassuk a pontos ajánlatot.

További információ a https://online-pincer.hu weboldal címen, vagy tegye fel kérdéseit emailben,
az info@online-pincer.hu címen.

Pályázati adatlap
Pályázni jelen pályázati adatlap kitöltésével és elektronikus
palyazat@online-pincer.hu email címre lehetséges, 2018.12.31-ig.

elküldésével

Pályázó neve: ...........................................................................................................................
Pályázó címe: ...........................................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................................................................
E-mail címe: ............................................................................................................................
Adószáma: ...............................................................................................................................
Vendéglátóhely megnyitásának ideje: ....................................................................................
Vendéglátóhely címe: ..............................................................................................................

Dátum: 20…. . év …………….. hó ……. nap

........................................
Pályázó aláírása

a

