Один QR-код
для всього
Меню, оплата рахунку, чайові та відгуки

Привіт! Твій заклад
тепер у додатку mono
для мільйонів клієнтів

Що є в єдиному QR-коді?
Оплата рахунку та чайові
01

Гість сканує QR-код,
вибирає «Оплата» та
миттєво отримує свій
рахунок на екрані
смартфону

02

Додає чайові й оплачує
карткою

03

Рахунок закривається
автоматично, а
співробітники отримають
повідомлення на касі та в
Telegram-боті

04

Гроші за бар, кухню і чайові
розподіляються на рахунки
Ваших підприємств
Кухня → ФОП
Чайові → 💳💳

Бар → ТОВ

Що є в єдиному QR-коді?
Меню та відгуки
01

Ми пропонуємо на вибір
кілька форматів
електронного меню або
використовуйте своє меню
в будь-якому форматі

02

Досить завантажити фото,
додати опис і зазначити
вартість. Наші менеджери
допоможуть або зроблять
це за вас

03

Дізнайтеся: чи була муха в
салаті, чи грубіянив
офіціант Анатолій, чи все
сподобалося гостю у
вашому закладі

04

Швидко реагуйте на відгуки
про ваш заклад та
дізнавайтеся, що пишуть
про вас у соцмережах

З нами вже:

Ігор Сухомлін
З першого дня підключення ми чуємо лише
позитивні відгуки. Коли з терміналами інших
банків трапляються проблеми, завжди є QRкод, що працює. Персоналу подобається і
гостям зручно.

Міша Кацурін
«У вересні 2021 року вже 42% чеків у Японському
Привіті були оплачені гостями через expirenza by
mono. Хіба це не фантастика?»

Настя та Саша Варава
Спершу було страшно, але тепер expirenza by
mono стала дуже цінною штукою для роботи
наших ресторанів та команди. Офіціанти можуть
фокусуватися на інших важливих процесах
сервісу, при цьому вони збільшили чайові.

Простий тариф

 Немає плати за підключення
 Немає щомісячної плати
 Чайові без комісій
1,2% за картками українських емітентів та 1,8% за картками закордонних емітентів.

Більше чайових
Безготівкові чайові —
частина процесу
оплати рахунку

1 рахунок =
1 транзакція
Поділ на «Кухню»,
«Бар» і «Чайові»
відбувається
автоматично

0 помилок
Офіціанти не плутають
суми та термінали, а
бухгалтеру не
потрібно нічого
виправляти

Особистий кабінет з
аналітикою та
обліком

Людяна служба
підтримки
Тепер ви разом із mono!

Робота з банківським
рахунком та відгуками

Хочете підключити свій заклад?

Зверніться до нашого
менеджера
Expirenza by mono

www.monobank.ua/expirenza

