
Вкусни бонуси за 
храна за Вашите 
служители

Ролята на храната в 
работния ден



75% 
от служителите имат по-
високи очаквания за 
гъвкавост на работата.1

80% 
от ръководителите на Човешки 
ресурси  планират да увеличат 
инвестициите в благосъстояние 2: 
Служители от EMEA биха избрали 
„Храна“ като допълнителна 
придобивка.3

Работното място се 
промени напълно 

1.Gartner, Make the Future of Work a Win-Win for People and Organizations. | 2. BusinessWire, New Research Forecasts HR’s 
Responses to the War for Talent. | 3. WTW, 2019-20 Global Benefits Attitude Survey.  |  4. Forbes, The Power of Purpose: The 
Business Case for Purpose.



Как храната може да повиши 
настроението и 
благосъстоянието 

Храната събира хората и има дълбоко 
въздействие върху дългосрочното здраве и 
благосъстояние.
Това са само някои от причините защо 
компаниите по света все повече се насочват 
към храната, за да насърчат 
благосъстоянието на служителите на 
работното място.
Почивката в работата е чудесен начин да 
запазите психичното здраве и доброто 
настроение под контрол. 



Ваучери

● Предплащане

● Нисък контрол на 
разходите 

● Няма яснота за 
употребата

● Разхищение на храна

● Ограничено 
разнообразие 

● Липса на гъвкавост 

● Ограничени 
възможности 

Лавки

Текущи решения 

Кетъринг



Как изглежда идеалното решение?

Разнообразно
Отговорете на всички 

хранителни изисквания, 
предпочитания и начин на 

живот, независимо от 
местоположението, за да 

привлечете и задържите най-
добрите таланти.

Гъвкаво
Възползвайте се от 

гъвкавостта, като 
същевременно поддържате 

контрол върху бюджета в 
реално време, за да 

увеличите устойчивостта.

Свързано
Изградете връзки със служители и 
клиенти, за да постигнете бизнес 
целите си.

Благоприятно за 
Корпоративна Социална 
Отговорност (CSR)
Решение, което е в съответствие с КСО 
и се грижи за служителите, местния 
бизнес и планетата.
Безгрижно
Без проблеми свързани с планиране, 
координиране и отчитане, за  по-
голяма продуктивност.



Северна и 
Южна Америка Европа

Австралия и Нова 
Зеландия

Израел

Powered by
Takeaway.com Takeaway.com for 

business
● Предлага се в 22 държави

● Takeaway.com for business 
в 13 държави

● Модел Scoober: Германия, 
Швейцария, Австрия, 
Великобритания, Франция, 
Испания, Португалия, 
Италия, Холандия, Дания, 
Полша, Белгия, България, 
Румъния, Израел

Една от световните водещи платформи за доставка 
на храна и водещо приложение в България, с  над 20 
години опит  на пазара.



Ние се грижим за Вашите нужди

Дневна добавка
Привличайте и 

задържайте най-
добрите таланти с 

добавка за 
разнообразна и вкусна 

храна.

Екипи
Увеличете 

ангажираността и 
сътрудничеството със 

седмични обяди, 
петъчни напитки и други.

Извънреден труд
Увеличете 

производителността и 
задържането, като 

подкрепяте служителите, 
които работят извънредно.

Стимули
Стимулирайте 
резултати, като 

награждавате най-добре 
представилите се.

Приобщаване & обучение 
Увеличете 

посещаемостта на 
виртуални и офисни 

обучения.

Присъствени и 
виртуални събития

Стимулирайте 
посещаемостта на 

уебинари и конференции.Гости 
Впечатлете гостите или 
клиентите си в обекта с 
технологични решения.

Бизнес срещи
Станете гъвкави при 

срещите с Вашите 
клиенти и партньори.

Сътрудничество, 
потенциални клиенти и 
бизнес възможности

Ангажираност, 
производителност, 
привличане & задържане



Как работи Мениджъри и лидери на Човешки 
Ресурси
Определете стратегия & определете бюджет

1

HR и офис администратори
Задайте дневна и/или месечна 
добавка за потребител или група 
(напр. 7 евро на ден или 25 евро за 
напитки в петък)

2

Коригирайте, когато е 
необходимо да увеличите  или 
намалите разходите

3

Получавате една или 
няколко фактури4

Специален акаунт мениджър5

Служители и/
или клиенти

● Получете достъп до 
най-голямата мрежа от 
обекти за хранене.

● Насладете се на всеки 
момент на хранене, 
където и да сте

● Безпроблемно: кажете 
довиждане
на планирането и 
предплащането



В командировка На срещи 
в офиса

За вечеря 
навън

При пътуване 
до работа

Налично навсякъде 

(не само в мрежата Takeaway.com for 
business).

Съвместимост с 
автоматите за 

закуски на място

За посещения на 
ресторант с екипа или 

с клиенти

Кафе и закуска 
за из път

Възможност за хапване във 
всеки момент



Разход = добавка  x  служители  х  работни дни

Без изненади с 
пълна прозрачност

Плащайте само за използване, а не абонаментни такси

● Настройте бюджет за група или потребител, като 
същевременно контролирате използването с настройки 
за време и местоположение

● Коригирайте бюджета по всяко време, с ефект в реално 
време

● Добавяйте или премахвайте потребители по всяко 
време, за да увеличите или намалите разходите



Takeaway Pay Card е дебитна карта издадена от Adyen 

Предложете гъвкавост

Гъвкав бонус за хранене
Продължение на съществуващата дигитална надбавка 
за хранене и свързаните с нея ограничения, 
покриващи храната за служителите и офлайн.

Нови хоризонти
Картата може да бъде използвана офлайн в 
ресторанти, кафета и други места за хранене, 
приемащи Maestro-Mastercard, включително извън 
мрежата на Takeaway.com for business. Разрешени 
цифрови плащания с Google Pay и Apple Pay..

Визия
Улеснете гладните си служители с подходящи за тях 
възможности за плащане



Вашите екипи сега могат да плащат по-безопасно и по-
бързо с Takeaway Pay Card от предпочитания от тях 
дигитален портфейл.

Takeaway Pay Card може да бъде добавена в портфейл 
чрез кода за потвърждение, изпратен на служебния 
имейл, и се приема глобалнo във всички физически 
търговски обекти, които приемат плащания с MasterCard.

Купувайте храна с безконтактни 
и сигурни плащания



Никога не е било по-лесно 
да поръчате заедно
Споделяйте своя Takeaway Pay с колегите и поръчвайте 
заедно храна

Това ще позволи на служителите Ви да използват 
максималното от бюджета си в Takeaway Pay и да го споделят с 
колегите, за да си поръчат общ обяд, да си вземат кафе сутрин 
или да хапнат заедно нещо малко следобеда.

Когато споделят бюджета си и поръчват заедно като екип, те 
лесно ще достигнат минималната стойност на поръчката в 
повечето ресторанти, като си разделят разходите за доставка и 
други приложими такси.

Бюджетът може да се споделя между потребители от една и 
съща компания, които имат наличен Takeaway Pay и могат да го 
харчат онлайн или на място в магазина с Takeaway Pay Card.



Ангажирайте се със 
служителите си всеки ден

Подкрепете разнообразието с най-голямо 
разнообразие от храни, независимо от 
местоположението, като например в офиса, 
отдалечено или в чужбина

Увеличете възвращаемостта с подобрено 
брандиране на работодателя, ангажираност, 
производителност и задържане

Намалете разходите за съществуващите решения, 
плащайте само за употреба, като същевременно 
предоставяте хранителна услуга, подходяща за КСО

Получете пълен контрол върху бюджета и 
използването с наблюдения и корекции в 
реално време

Дигитална добавка за 
служители, която предлага 

редовни опции за обяд, 
вечеря или закуски 

навсякъде.

1.

2.

3.

4.



HR лидери
Как подкрепяме Вашите цели

Привличане & задържане 
на топ таланти

Предложете гъвкавост, като 
приемете гъвкави хранителни 
придобивки, за да привлечете 
таланти.1

Възползвайте се от 
хибридното работно място

Оптимални придобивки, както за 
отдалечени места, така и в офиса.
Възползвайте се от предимствата 
на храната, за да постигнете 
целите си 

Подкрепете 
разнообразието 

Отговаряйте на всички хранителни 
предпочитания, като същевременно 
намалявате разхищаването на храна 
и гарантирате безопасна и 
устойчива доставка.

1. HBR, The Most Desirable Employee Benefits | 2.TheHRDirector, 2020 benefit planning with ROI in mind.

Организирайте 
запомнящи се събития

Дайте оптимален избор на 
храна за празнуване на 
събития по всяко време и 
навсякъде.



Какво Ви предлагаме

Работодатели
● Просто задайте дневна или 

месечна сума за хранене за 
служителите си.

● Получавате пълен контрол 
върху сумата за хранене с 
оглед на целите на бизнеса 
си.

● На края на месеца 
получавате една ясна 
фактура.

● Получавате и 
персонализирана

● поддръжка от своя  Акаунт 
Mениджър

Служители 
● Получавате дневна или 

месечна сума, с която да 
поръчвате храна през 
Takeaway.com.

● Насладете се на любимите си 
ястия от любимите си 
ресторанти.

● Поръчайте ги за вземане от
ресторанта и се разходете с 
колеги да ги вземете оттам.

● Поръчайте ги с доставка и 
ще получите разнообразна 
кухня от целият свят, 
доставена до Вашия офис.



Станете най-доброто място за работа

Привлечете таланти
Дайте на таланта уникални 
предимства с любимото им 
приложение за храна: Takeaway.com.

Увеличете информираността за бранда
Въздействайте в социалните мрежи 
чрез рекламни уебинари, екипни 
дейности и др.

Иновирайте
Дайте на служителите си 
приложение, дебитна карта и 
иновативни устройства в офиса.

Следвайте своите ценности
Получавайте хранителни ползи в 
съответствие с Вашите усилия 
за КСО.1

1. Forbes, The Power of Purpose: The Business Case for Purpose.



Бъдете 
безгрижни

1

Договор без такси
2

Настройване на 
Администраторски портал

3

Настройване на 
бюджет

4

Информиране на и 
добавяне на 
служители

5

Наслаждавате се!



Моника Тодорова
0885 886 886 
monika.todorova@justeattakeaway.com

Благодарим Ви и 
нека поддържаме връзка!



Интуитивно потребителско изживяване

https://docs.google.com/file/d/1l7wAYzdBmVOI6wMkb8rbD1HET6GRfvzP/preview

