
LOKALNA INICJATYWA Z GLOBALNYMI
MOŻLIWOŚCIAMI



Masz już dość wysokich prowizji
za sprzedaż przez znane
aplikacje typu "food delivery"?



Poznaj 
ZiO app!

To polska aplikacja dedykowana lokalnym
biznesom, które chcą oferować swoje

produkty i usługi w formie "zamów i odbierz"
lub z dowozem.



Koncept powstał na bazie współpracy dwóch
poznańskich firm: ZiO app - dostawcy platformy i Chart
Ekspres - firmy kurierskiej.

ZIO APP TO LOKALNA INICJATYWA
Z GLOBALNYMI MOŻLIWOŚCIAMI.

Aplikacja stanowi alternatywę dla zagranicznych platform
"food delivery". Jest odpowiedzią na problem wysokich marż,
jakie płacą restauracje chcące obsługiwać klientów w usłudze
"zamów i odbierz".



Nasza misja
Działamy w lokalnej perspektywie i wspieramy lokalne biznesy, aby przetrwały i tworzyły nasze
codzienne otoczenie dostarczając ulubione produkty, usługi i wyjątkową atmosferę.

Edukujemy społeczeństwo, by wybory zakupowe oparte były o świadome decyzje. Chcemy, by klienci
wiedzieli, że ich zakup ma znaczenie dla znajdujących się w sąsiedztwie sklepów, restauracji, kawiarni.

Wielką zmianę tworzą małe wybory!



Dla kogo jest ZiO app?

restauracje piekarnie i cukierniekawiarnie
żywność eko
i regionalna



Co wyróżnia 
ZiO app?

stałe i przejrzyste warunki

nie ma ukrytych kosztów - każdy właściciel /
menedżer  restauracji dokładnie wie, jakie
poniesie koszty z tytułu jej korzystania

najniższa prowizja na rynku: 5%

pełna kontrola właściciela / menedżera
restauracji nad menu i promocjami

płatności za zamówienia trafiają z bramki
płatniczej bezpośrednio na konto
restauracji



Konkretne korzyści
zyskujesz nowy kanał dystrybucji

tylko 5% prowizji od obrotu dla wszystkich zamówień z płatnością online

krótki czas startu: 2 dni - dla zamówień z płatnością przy odbiorze, 7 dni - dla
zamówień z płatnością online (czas weyfikacji w bramce płatniczej)

brak kosztów "na start" i kosztów stałych

0% prowizji od obrotu dla wszystkich zamówień z płatnością przy odbiorze własnym

tablet do obsługi  udostępniony restauracji nieodpłatnie na czas współpracy

pieniądze otrzymane za zamówienia przechodzą wyłącznie przez bramkę płatniczą
i trafiają bezpośrednio na konto restauracji



Rozliczenie
prowizji
ZiO app nie pośredniczy w transferze
płatności i nie przetwarza Twoich pieniędzy.

RACHUNEK
BANKOWY

RESTAURACJI

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

BRAMKA PŁATNICZA TPAY

PROWIZJA
ZIO APP



jeśli na przykład 10 zł brutto płaci klient (opłata naliczana w ZiO app,
ustalana indywidualnie przez każdą restaurację)
to 50 gr brutto z powyższej opłaty stanowi prowizja dla ZiO app
wówczas tylko 6,50 zł brutto wyrównuje restauracja do kwoty 16 zł
brutto.

Każda restauracja może realizować zamówienia w oparciu o własny
system dostaw lub skorzystać z usług Chart Ekspres - partnera ZiO app.

Jak wygląda rozliczenie za dostawę?

Koszt dostawy to 16 zł brutto za jeden przejazd + 5% prowizji od kwoty
stanowiącej koszt dla klienta, a to oznacza, że:

Rozliczenie następuje co 2 tygodnie - Chart Ekspres generuje raport
dostaw, na podstawie którego wystawia fakturę.

Dostawy



wyślij do nas pełne dane
swojej  restauracji

zapisz się do bramki
płatniczej i aktywuj swoje
konto w Tpay - dostaniesz od
nas instrukcję jak to zrobić

wyślij do Tpay komplet
dokumentów

Jak zacząć?
To proste!  

jeśli potrzebujesz dostawcy,
skontaktuj się z firmą
kurierską Chart Ekspress

krótkie szkolenie z systemu

I gotowe!



Dlaczego jeszcze warto
dołączyć do ZiO app?



ZiO app - będzie
o nas głośno

outdoor miejski zgodny z lokalizacją punktów
gastronomicznych dostępnych w ZiO app
długoterminowa kampania  w social mediach
kampania mailingowa
promocja w lokalnych mediach, w tym
najpopularniejszym poznańskim magazynie
lifestylowym "Sukces po poznańsku"

Planowany zakres działań promocyjnych aplikacji ZiO app:



dedykowany post oraz artykułu na www o dołączeniu do ZiO app

dodatkowe informacje o restauracji: telefon, facebook, adres www

promocja darmowej dostawy przez 2 dni dla nowej restauracji***                   

samodzielnie

TAK

PROWIZJA 5%

zawsze

pakiet dedykowanych postów na fan page'u ZiO app

zrobimy to za Ciebie

przesłanie własnych zrobimy je dla Ciebie (max 25 dań)**

samodzielnie

obowiązkowe

TAK
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y tablet do obsługi zamówień

wsparcie  techniczne call center                                                                                               

 0 PLN

TAK

TAK

**profesjonalna sesja foto

dodanie w menu zdjęć potraw                                                                                                    

dodanie menu                                                                                                       

zdjęcia dań                                                                                                    

stworzenie opisów dań w aplikacji

 0 PLN

zrobimy to za Ciebie

zrobimy to za Ciebie

zrobimy to za Ciebie

zawsze

obowiązkowe

6 (1 post w miesiącu)

PROWIZJA 12%

***tylko w przypadku dostaw przez Chart Ekspres i pod warunkiem pokrycia 50% kosztów dostawy

*restauracja musi być otwarta zawsze w deklarowanych dniach i godzinach

BĄDŹ Z NAMI WSPIERAMY CIĘ*



Agnieszka Glamowska
tel. +48 691 021 975
agnieszka.glamowska@zioapp.pl

www.zioapp.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami!

Adrianna Jaraczewska
tel. +48 691 021 320
adrianna.jaraczewska@zioapp.pl

Monika Wawrzyniak
tel. +48 603 590 462
monika.wawrzyniak@zioapp.pl

Zespół ZiO app

hello@zioapp.pl 

Więcej informacji:

http://www.zioapp.pl/index.html
https://www.facebook.com/ZIOapp.ZamowIOdbierz

