
Wirtualna kantyna
dla Twojej firmy



to usługa ułatwiająca organizację  
żywienia zbiorowego w firmach. 

Umożliwia wdrożenie spersonalizowa-
nych rozwiązań dla Twojej firmy.

dzięki zautomatyzowanym procesom 
obsługi oszczędzasz czas Twój i Twoich 
pracowników.



Jak to działa

krok 1

wygodne zamawianie posiłków za pośrednicTwem 
ekranU doTykowego lUb sTrony inTerneTowej.

Intuicyjna aplikacja pozwala w prosty i szybki sposób  
wybrać posiłek, czas oraz miejsce jego dostawy.  
Informacja o złożonych zamówieniach zostaje 
zapisana w systemie i przekazana restauratorowi.



krok 2

posiłek zosTaje dosTarczony  
o UsTalonej porze we wskazane miejsce 
na Terenie firmy.

Wszystkie posiłki pojawiają się w wyznaczonym miejscu i czasie.  
Każde z zamówień jest opisane, dzięki czemu pracownicy bez  
problemu odnajdą swoje dania.



krok 3

precyzyjne rozliczenie wszysTkich posiłków  
Trafia wprosT do działU księgowego.

Szczegółowe zestawienie pozwala na wgląd w historię zamówień.  
Zbiorczą fakturę z danego miesiąca można opłacić jednym przelewem.



zaMaWianiE

Każdy użytkownik posiada imienne konto w aplikacji.

Użytkownik składając zamówienie wybiera posiłek,  
godzinę oraz miejsce jego dostarczenia.

Aplikacja SL pozwala na zamawianie posiłków  
w dowolnym miejscu 24/7.

Możliwość logowania za pomocą adresu email  
lub identyfikatora firmowego.

Proces zamówienia trwa  
kilkanaście sekund.



dostaWa

Posiłki są dostarczane punktualnie, na wskazaną godzinę 
i miejsce na terenie firmy.

Każdy posiłek jest oddzielnie zapakowany oraz opisany 
imienną naklejką, dzięki czemu każdy bez trudu odnaj-
dzie swój posiłek.

W kwestiach technicznych zamawiający mogą liczyć 
na wsparcie naszego konsultanta.



rozliczaniE

Proces rozliczania jest w pełni zautomatyzowany 
i ograniczony do jednej transakcji w miesiącu.

Pracownicy płacą wygodnie przez potrącenia 
z wypłat lub obciążenie karty płatniczej. 

SmartLunch zapewnia miesięczne zestawienie 
zrealizowanych zamówień.

Zestawienie jest dostosowane do wymagań pro-
gramu księgowego, z którego korzysta firma.

Obsługa rozliczenia ogranicza się do 15 minut 
miesięcznie.



korzyści

uniwersalny benefit 

•	 Każdy pracownik spożywa posiłki w pracy.  

•	 Ułatwiając zespołowi wygodny dostęp do 
smacznych dań, budujesz wizerunek odpowie-
dzialnego i zaangażowanego pracodawcy.  

•	 SmartLunch to ułatwienie,  z którego korzysta 
średnio 85% pracowników miesięcznie.



oszczędność – cięcie kosztów

•	 Korzystaj ze zwolnienia ze składek zus od 
dofinansowania posiłków dla pracowników 
do kwoty 190 zł  miesięcznie. 

•	 Korzystanie z platformy SmartLunch  
nic nie kosztuje. 

•	 Zawsze płacisz tylko za realnie wykorzystane 
dofinansowanie.

Elastyczność i możliwość wyboru

•	 Określ dowolnie miejsca i godziny  
dostawy posiłków. 

•	 Spośród wielu rodzajów kuchni i restauracji  
wybierz te, które odpowiadają Waszym  
preferencjom. 

•	 Zamawiaj w dowolnym miejscu i chwili  
poprzez aplikację dostępną 24/7.



Wygoda dla każdego

dzięki smartlunch zyskują wszyscy.  

•	 Zarząd dowolnie ustala poziom dofinansowania. 

•	 Kadry i księgowość cieszą się automatycznym rozliczeniem.  

•	 Pracownicy jedzą codziennie pyszne posiłki, za które należ-
ność jest pokrywana z wypłaty lub karty płatniczej. 



oszczędności

Dofinansowując posiłki ze SmartLunch 
oszczędzasz podwójnie:

oszczędność na składkach zus 

•	 Środki przeznaczane na dofinansowanie posiłków dla pracowników  
do 190 zł/miesiąc są zwolnione ze składek zus.  

•	 Roczne oszczędności na jednym pracowniku mogą sięgać 462,36 zł.



oszczędność na realnym wykorzystaniu  
dofinansowania. oszczędzasz, gdy pracownik: 

•	 jest nieobecny w pravcy,  

•	 nie wykorzysta w pełni dofinansowania dziennego,  

•	 nie korzysta z usługi codziennie.



to najbardziej optymalne 
kosztowo rozwiązanie na 
rynku benefitów. 

Wśród klientów smartlunch 
poziom wykorzystania  
dofinansowania to średnio  
42%, a każdego miesiąca  
    korzysta z niego średnio 
    85% pracowników. 



zaufali naM


