
Jedyna aplikacja do rezerwacji stolików i zamawiania da  w ń
przedsprzeda yż



NaMiejscu



Kto z tego skorzysta?

Osoby ceniące swój czas – skrócenie czasu pobytu w 
restauracji nawet o ok. 30min

Osoby które przez brak czasu wybierają śmieciowe 
jedzenie w barach szybkiej obsługi lub stacjach 
benzynowych

Klienci którzy zamawiają jedzenie online przez portale 
gastronomiczne

Klienci którzy lubią wygodę – zarezerwowany stolik, 
wybrane i z góry opłacone dania

Pracownicy korporacji, lekarze, sportowcy, rodziny z 
dziećmi, kierowcy, studenci - to tylko kilka grup 
społecznych, które chcą zjeść zdrowy i smaczny 
posiłek w swojej ulubionej restauracji bez zbędnego 
oczekiwania



Co zyskujesz?

Nowi klienci – promujemy 
aplikację NaMiejscu 
przyciągając do restauracji 
klientów, którym wcześniej 
brakowało czasu lub 
preferowali posiłki z 
dowozem

Usprawniona logistyka – 
kucharze mają więcej 
czasu na przygotowanie 
dań, rezerwacje są 
potwierdzone, ponieważ 
klient opłaca rachunek 
online

Większy obrót – klienci 
spędzają w restauracji 
mniej czasu, większa liczba 
paragonów, oszczędność 
na każdym kliencie / stoliku 
ok. 30min 

Większe zamówienia – 
możliwość ustalenia 
minimalnego kosztu 
zamówienia np. 200 zł 
sprawia, że klienci z 
NaMiejscu zamówią więcej 
niż inni - pewny konkretny 
klient

Mniej pracy dla obsługi - 
kelnerów

Promocja restauracji – 
możesz uczestniczyć w 
prowadzonych przez nas 
akcjach promocyjnych



Co zyskuj  Twoi klienci?ą



Po co kolejna aplikacja? 

 Czy nie martwią Cię rosnące prowizje za usługi Pyszne lub Uber?
 W aplikacji NaMiejscu zamówienia w dostawie ze stał  prowizj  5% ą ą
 Monopole są szkodliwe, promując nowe aplikacje zwiększasz konkurencję, a tym 

samym poprawiasz własn  pozycj  negocjacyjną ę ą
 Nic przy tym nie tracisz. Przyjmowanie zamówień z NaMiejscu jest bardzo proste, 

odbywa się przez kontakt telefoniczny lub prostą, intuicyjną aplikację. Smartfon, 
tablet, a może dedykowane urządzenie? 

     Wybór należy do Ciebie.



Ile mnie to b dzie kosztowało?ę

 Prowizja to tylko 10% wartości zamówienia przy zamówieniach na miejscu, 5% przy 
dostawach

 W cenę prowizji wliczony jest koszt przetwarzania płatności
 W zamian otrzymujesz wysokiej jakości oprogramowanie, usprawniające pracę Twojej 

restauracji, zwiększające jakość obsługi klientów
 NaMiejscu to ułatwienie nie tylko dla klientów, ale również dla Ciebie



MealTime Sp. z o.o.

 Założona przez specjalistów, aby pomóc restauratorom zmniejszyć koszty prowadzenia 
biznesu, przyciągnąć nowych klientów i promować ich restauracje w sieci

 Dać ludziom czas na zdrowe jedzenie
 Polska firma, zwracająca uwagę na problemy lokalnych restauratorów
 To Twoja restauracja jest najważniejsza.



Pandemia Koronawirusa

 Otwarcie restauracji będzie się wiązać z obostrzeniami dotyczącymi maksymalnej ilości osób 
 Wpłynie to na mniejszy obrót i brak miejsc dla wszystkich klientów
 Klienci będą chcieli skrócić czas posiłku, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania
 Dzięki rezerwacji w NaMiejscu nie będą musieli czekać na zwolnienie stolika, spędzą w 

restauracji mniej czasu, zwalniając miejsca dla kolejnych osób
 W tych trudnych czasach oferujemy brak prowizji restauratora do końca czerwca 2020

Wspierajmy polskie firmy.



Jak to działa?



Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Przeglądanie restauracji

 Restauracje można przeglądać 
za pomocą listy lub mapy, 
filtrując po ocenie, rodzaju 
kuchni, cenach lub godzinach 
otwarcia



Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Szczegółowe informacje

 Po wybraniu restauracji można 
przeglądać jej zdjęcia, godziny 
otwarcia, lokalizację oraz zadzwonić 
lub ustawić nawigację



Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Składanie zamówienia

 Aby złożyć zamówienie 
należy dodać dania, wybrać 
godzinę i ilość miejsc oraz 
wykonać płatność online



Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Odpowiedź na 
zamówienie
 Restaurator może zaakceptować, 

edytować lub odrzucić 
zamówienie. Przy edycji może 
podać zakres godzin kiedy stoliki 
będą dostępne lub wykreślić 
dania. Odpowiedź dla jednego 
klienta zostaje zapamiętana w 
systemie do informacji dla innych 
klientów
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