
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami przez:  

mojastrona@makro.pl
+22 500 11 00
Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

Zarejestruj się na dish.co w minutę

Wszystkie narzędzia potrzebne 
do cyfryzacji Twojego biznesu!

Wszystko, czego potrzebujesz  
w jednym miejscu:
  Twoja własna firmowa strona internetowa

 �Bądź widoczny w Google, żeby więcej osób  
mogło Cię znaleźć

 �Zacznij przyjmować rezerwacje on-line  
i zarządzać nimi

 �Przyjmuj zamówienia on-line bez prowizji

 �Dostępne również jako aplikacja mobilna!

www.dish.co

TWOJA RECEPTA  
NA CYFROWY 
SUKCES.



*bez VAT. 

Wybierz�rozwiązanie�dla�siebie.�Zwiększ,�zmniejsz�lub�
anuluj�swój�pakiet�w�dowolnym�momencie.� 
Każde�rozwiązanie�zawiera�darmowe�wsparcie.�

Stwórz własną widoczność w sieci i pokaż się  
potencjalnym klientom.

    Stwórz własną stronę  
internetową w kilka chwil

    Zarządzaj opiniami przez konto 
Google My Business

Zyskaj widoczność w sieci dzięki rezerwacjom on-line  
oraz stronie internetowej zoptymalizowanej  
pod Google, które pomagają oszczędzić czas  
i zwiększyć liczbę gości.

    Pozwól gościom na rezerwację  
z poziomu Google

   Zmniejsz liczbę gości, którzy nie 
pojawiają się w restauracji

   Skróć czas spędzany przez 
Twoich pracowników przy  
telefonie

Zwiększ�zyski�dzięki�zamówieniom�on-line�oraz�przejmij�
kontrolę�nad�widocznością�swoich�zamówień�on-line.�
Zyskaj dzięki większemu zasięgowi i zdobądź więcej 
zamówień dzięki zamówieniom z poziomu Google.

    0% prowizji – zwiększ rentowność 
dzięki zamówieniom on-line

   Zmień swoje menu w kilka 
sekund w dowolnym momencie 

   Uprość proces składania 
zamówień

Uzyskaj zalety dzięki pakietowi „wszystko w jednym”, 
który zapewnia najwyższą wartość oraz niezależność  
w widoczności w sieci. 
Zamówienia oraz rezerwacje bezpośrednio z poziomu 
Google oraz własna strona internetowa – zdobądź wszystkie  
niezbędne narzędzia w ramach jednego pakietu.

+ 299 zł* (367,47 zł z VAT) 
jednorazowej  

opłaty aktywacyjnej 

249 zł* (306,77 zł z VAT)  
miesięcznej opłaty  

subskrypcyjnej  
na placówkę/na miesiąc

+ 249 zł* (306,47 zł z VAT) 
jednorazowej  

opłaty aktywacyjnej 

169 zł* (207,89 zł z VAT)  
miesięcznej opłaty  

subskrypcyjnej  
na placówkę/na miesiąc

+ 89 zł* (109,47 zł z VAT) 
jednorazowej  

opłaty aktywacyjnej 

89 zł* (109,47 zł z VAT)  
miesięcznej opłaty  

subskrypcyjnej  
na placówkę/na miesiąc

+ 189 zł* (232,47 zł z VAT) 
jednorazowej  

opłaty aktywacyjnej 

0 zł* (0 zł z VAT)  
miesięcznej opłaty  

subskrypcyjnej  
na placówkę/na miesiąc

   Bądź widoczny w miejscach,  
w których klienci będą Cię 
szukać

   Zyskaj więcej dzięki 0% prowizji

    Pozwól klientom rezerwować  
i składać zamówienia on-line  
z poziomu Google 

   Uwolnij się od zewnętrznych 
dostawców


