Η νέα δυσμενής κατάσταση που προήλθε από την παγκόσμια πανδημία του Κορωνοϊού (SARS-Cov-2)
μας έχει επιβάλει μία νέα πραγματικότητα που είμαστε όλοι αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε.

Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες συγκαταλέγεται και η αποφυγή της προσωπικής επαφής με τον
συνάνθρωπό μας, και τα αντικείμενα που έχει προηγουμένως ακουμπήσει.
Τα πιο πολυχρησιμοποιημένα αντικείμενα, τα οποία απολυμαίνονται και δύσκολα, είναι
αδιαμφισβήτητα τα μενού των καταστημάτων εστίασης. Επιπλέον αρκετά άλλα έγγραφα σε
Ξενοδοχεία, Ιατρεία, Νοσοκομεία και άλλες επιχειρήσεις αλλάζουν αρκετά χέρια σε καθημερινή
βάση.
Η Εφαρμογή QR-menu ήρθε να δώσει λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα.
Είναι πολύ απλή στη χρήση της, απλά ο πελάτης θα πρέπει να σκανάρει1 το QR Code που θα δει στο
τραπέζι ή στη reception ενός ξενοδοχείου, και στο smartphone του θα του εμφανίσει το μενού ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο οδηγιών έχει επιλέξει ο επαγγελματίας.

Μπορείτε να δείτε και ένα demo της εφαρμογής σκανάροντας το QR Code:

1

Προϋπόθεση να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως σύνδεση στο ίντερνετ (wifi, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας)

Διαφορές από τους υπόλοιπους
•
Δεν απαιτεί από την επιχείρηση να έχει site.
•
Δεν απαιτεί γνώσεις Η/Υ από την επιχείρηση
•
Εμφανίζεται ο κατάλογος σας, και όχι κάποιο customized template που ίσως έχει και κάποια
άλλη επιχείρηση
•
Ο κατάλογος είναι ο ίδιος που χρησιμοποιούσε ο πελάτης εδώ και καιρό, και γνωρίζει που
βρίσκονται τα προϊόντα.
•
Το φόντο της σελίδας που εμφανίζεται ο κατάλογος τροποποιείται ανάλογα τις επιθυμίες του
επιχειρηματία και τοποθετείται το λογότυπο της εταιρείας
•
Δυνατότητα μεταφόρτωσης καταλόγου σε δύο ή και περισσότερες γλώσσες
•
Δεν κατεβαίνει κανένα αρχείο στο κινητό του χρήστη

Πακέτα Συνδρομής

Μηνιαία
Συνδρομή

Τρίμηνη
Συνδρομή

Εξάμηνη
Συνδρομή

Ετήσια
Συνδρομή

25€
(25€/μήνα)

66€
(22€/μήνα)

114€
(19€/μήνα)

180€
(15€/μήνα)

Το κάθε ένα πακέτο, για την διάρκεια ισχύος της συνδρομής, περιλαμβάνει:
• Αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής
• Ενοικίαση χώρου σε server (δεν απαιτείται να έχει ιστοσελίδα η επιχείρηση)
• Έκδοση και αποστολή με e-mail του QR-Code
• Άμεση τεχνική βοήθεια τις ώρες λειτουργίας του καταστήματός σας
• Παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποστολή των μενού και των φωτογραφιών
• Υφίσταται επιπλέον και η δυνατότητα για την προσθήκη και άλλων στοιχείων μέσα στην εφαρμογή, όπως
στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατόπιν συνεννόησης.
*Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται για ένα μενού, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 6930486219
e-mail: qr-menu@webthink.gr
site: www.webthink.gr

