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Rodzaje i zasady wsparcia wdrożenia M/platform- usługa M/kasa 
(DOTYCZY WYŁĄCZNIE TYCH SKLEPÓW, KTÓRE NIE KORZYSTAŁY WCZEŚNIEJ Z JAKIEGOKOLWIEK WSPARCIA)

• Całkowita wartość wynagrodzenia (netto): 
1800zł przy zakupie kas fiskalnych Elzab Jota,                                                                                                   
2200zł przy zakupie kas fiskalnych (Next, Online),
2500zł przy zakupie zestawu elzAPPOS Sunmi
2000zł przy zakupie systemów sprzedażowych(PC Market, Small Bussines, KC Firma, Magnat, Tema, 
Hipermarket)
1000zł przy aktualizacji oprogramowania Small Business, KC Firma* 
1500zł przy aktualizacji oprogramowania PC Market, Magnat, Tema
2000zł przy aktualizacji oprogramowania Hipermarket
Przy aktualizacji systemów sprzedażowych na 3 i więcej punktach handlowych dla nowego Detalisty 
wartość wsparcia wynosi 2000zł (dofinansowanie niestandardowe)

• Płatność: jednorazowa (po wdrożeniu i akceptacji usługi M/kasa w panelu detalisty)
• Okres płatności: do 21 dni od początku nowego okresu rozliczeniowego- miesiąc (samofaktura)
• Kara umowna: tak, w przypadku nie realizowania warunków porozumienia i uzależniona od wysokości wsparcia

Uwaga: Ostateczna decyzja o możliwości otrzymania wsparcia dla nowego punktu danego Detalisty jest 
weryfikowana w COK CCI

Z GÓRY płatność jednorazowa (wartość wsparcia per sklep) 

* Aktualizacja oprogramowania na KC Firma, to w rzeczywistości integracja KC Firma z M/platform za pomocą transportera firmy Nord Plus 
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Warunki regulaminu przystąpienia do współpracy promocyjnej M/kasa

1. Minimalny miesięczny obrót w kategorii piwo w wysokości 5 000zł netto lub 
minimalny miesięczny obrót ogółem (wszystkie kategorie) w wysokości 100 000zł netto.

2. Minimum 60% towarów w obrocie jest sprzedawana na kodach EAN.

3. Minimalna liczba różnych promocji  (z użyciem), w każdym z tygodni:
10 promocji (przy ilości wystawionych promocji od producentów między 20-74), 
15 promocji (przy ilości wystawionych promocji od producentów między 75-99), 
20 promocji (przy ilości promocji wystawionych od producentów 100 i więcej). 
Poprawność jest liczona na każdy sklep osobno.

W przypadku otrzymania wynagrodzenia i nie spełnienia, jakiegokolwiek warunku 
w danym miesiącu, w danym sklepie, detalista zostanie obciążony stosowną karą umowną.
Wysokość kary w jednym okresie rozliczeniowym uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia, 
które otrzymał detalista i wynosi 25zł (przy wsparciu do 1000zł), 40zł (przy wsparciu 1001-1500zł) lub 
50zł (przy wsparciu powyżej 1501-2000zł i więcej)
Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego detaliście z innego tytułu.
W przypadku braku takiej możliwości zostanie uruchomiony proces windykacyjny.

• Przykład: Jeżeli Detalista nie realizuje warunków umowy w jednym z miesięcy, a otrzymał 
wynagrodzenie z góry w kwocie 1500zł, wówczas wysokość kary umownej  wyniesie 40zł.

DOTYCZY ZARÓWNO WYNAGRODZENIA Z GÓRY I NIESTANDARDOWE
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JAK DOŁĄCZYĆ DO M/PLATFORM?
WARIANTY

Wymagane jest podłączenie przy użyciu kompatybilnej kasy fiskalnej lub systemu sprzedażowego.

KASA FISKALNA KASA FISKALNA
+ SYSTEM ZAPLECZOWY 

SYSTEM 
ZABEZPIECZONY

DRUKARKA FISKALNA
+ SYSTEM ZAPLECZOWY 

SYSTEM 
ZABEZPIECZONY

SYSTEM 
SPRZEDAŻOWY

DRUKARKA
FISKALNA
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WARIANTY ZAKUPU KAS FISKALNYCH
NOVITUS NEXT I ELZAB JOTA ONLINE

Novitus Next

Novitus Next
online 

Elzab Jota Online/WiFi2 190 zł netto 1 790 zł netto

2 390 zł netto

TYP URZĄDZENIA
LICZBA TOWARÓW/GRUP TOWAROWYCH

BUDOWA

WAGA

KOLOR

WYŚWIETLACZ

Kasa fiskalna

bez ograniczeń
szeroka podstawa, płaska, lekka

1,8 kg

Czarny

Kasjera – 7’’ TFT z panelem dotykowym
Klienta - czarno-biały, 4 linie po 22 znaki

Kasa fiskalna

20.000 / 99
szeroka podstawa, płaska, lekka

2.1 kg

grafitowy

Kasjera – graficzny, alfanumeryczny LCD, podświetlany
Klienta - graficzny, 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna
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MINIMALNE KOSZTY

większość funkcjonalności
dostępnych w aplikacji jest darmowa .

KOSZTY PROGRAMU:

• STAŁA opłata abonamentowa
utrzymanie programu pierwsze 6 miesięcy 0,10 zł
(później 5 zł / msc /per sklep)

• ZMIENNA opłata za wydane punkty
uzależniona od ilości przyznanych punktów klientom
wybierając minimalny przelicznik punktowego 5 pkt = to tylko 1%

+5 
punktów

+15 
punktów

+25 
punktów

0,01zł

0,03zł

0,05zł

=

WAŻNE: 
Koszt nagród wydanych dla klientów pokrywa organizator –
organizator zwraca detaliście równowartość zrealizowanych przez klientów kuponów.

1zł

Minimalne koszty uczestnictwa
w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM możesz dołączyć



Nagrody:
Kupon o wartości:

5zł, 
10 zł, 
15 zł, 
20 zł, 
25 zł 

i 50 zł. 

A wkrótce także inne.

Klient pobiera aplikację
[hop&shop] z Google Play
lub App Store.

Rejestruje się w aplikacji.

Podczas zakupów Klient 
skanuje kartę dostępną 
w aplikacji.

Za każdą wydaną złotówkę 
otrzymuje punkty
1 zł = min. 5 punktów.

Klient może otrzymać 
dodatkowe punkty
za zakup produktu 
premiowanego 
przez producenta
lub partnera.

Zebrane punkty są 
wymieniane na kupony 
zniżkowe.

Kupony można realizować 
w dowolnym sklepie 
M/platform, 
uczestniczącym 
w programie*.

*Organizator zwraca 
koszty nagród.

Jak to działa!
Proste zasady i atrakcyjne nagrody!



KLIENT
robi zakupy i skanuje kartę w aplikacji hop&shop 1 zł = min. 5 pkt
wymienia punkty na nagrody, realizuje kupony w sklepie

ORGANIZATOR
przekazuje punkty na konto klienta
zwraca detaliście równowartość nagrody zrealizowanej w jego punkcie sprzedaży

DETALISTA
finansuje punkty wydane w jego sklepie 5 pkt = 1 gr 

PRODUCENT
może przyznawać dodatkowe punkty na wybrane produkty

Mechanika programu lojalnościowego



Jedna aplikacja dwa oblicza

Widok dla klienta Widok dla Detalisty



Aktywacja bez zbędnych formalności

Na kliknięcie!

Zaakceptuj regulaminPobierz aplikację Wybierz przelicznik 
pkt dla klienta

Gotowe!



spersonalizowana komunikacja z konsumentem

bezpośrednie promocje od producenta

wsparcie przez marketplace

hurtowy portal
zamówień B2B
(marketplace)

promocje B2C
od producenta
(i rozliczenia)

program
lojalnościowy 

(B2C)

dystrybutorproducent
%

Kompletny ekosystem wspierający handel tradycyjny

urządzenie 
fiskalne

dane paragonowe

detalista
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