ve spolupráci s

Nejpohodlnější způsob na světě,
jak platit v restauraci.

Až 15 min
ušetřeného času na jednom stole

170.
000
uživ
ate

Až o 40 %

lů

vyšší spropitné oproti kartám

zkuste to

O 10 %
větší průměrná útrata při placení přes Qerko

Až 60 %
uživatelů platí Qerkem opakovaně

CHYTRÁ PLATBA

DIGITÁLNÍ VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Pohodlné placení
bez asistence obsluhy.

Udělejte z vašich
hostů štamgasty.

Obsluha už se nemusí zdržovat rozpočítáváním velkých
účtů. Zákazník si naskenuje QR kód na stole a jednoduše
sám zaplatí. Obsluha se o platbě okamžitě dozví z pokladny
a může se více věnovat skvělému servisu.

S Qerko věrnostním programem. Už žádné plastové nebo
papírové kartičky a žádné tabulky v excelu. Voucher zákazník získá i uplatní automaticky a nijak tím nezdržuje obsluhu, pro kterou je hlavní kvalitní servis.

CHYTRÁ OBJEDNÁVKA

E-SHOP

O 10 % větší objednávky
z digitálního menu.

S vlastním Qerko e-shopem
nepřijdete o jediného zákazníka.

Zákazník si vybere z digitálního menu, objedná si z mobilu a
objednávka přijde rovnou do pokladny. Tuto funkci je možné nastavit na míru tak, aby zapadla do fungování vašeho
podniku. Nechte zákazníky objednávat hned nebo klidně až
na otevřený účet.

Chcete obsloužit své zákazníky, i když zrovna nesedí u vás
v podniku? Umožněte jim objednat oblíbené pokrmy pohodlně z domova přes e-shop a pak si je vyzvednout. Jedním
klikem aktivujete a prodáváte.

+800 dalších
spokojených podniků

Jak Qerko pomáhá
v Turnovské pivnici Waltrovka.

O 41 000 Kč
více na tržbách

0 205
otočených stolů měsíčně navíc

“Největší přínos Qerka vidíme
v čase, který nám každý den šetří.
Tak jako většina podniků máme
aktuálně nedostatek personálu.”

1027
plateb přes Qerko měsíčně

171 hodin
ušetřeného času obsluhy

Podporované POS systémy:

obchodní zástupce mattoni

Chcete Qerko
ve svém podniku?

Více informací najdete na www.ozivsvujpodnik.cz nebo www.qerko.com.

obchodní zástupce qerko

Ondřej Daniško
+420 601 143 247
ondrej.danisko@qerko.com

