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CYFROWA PLATFORMA USŁUG

PIERWSZA, NAJWIĘKSZA, NIEZALEŻNA
PLATFORMA USŁUG, KTÓRA WSPIERA LOKALNE SKLEPY TRADYCYJNE

Jedna
platforma

wiele usług
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12000
ponad

sklepów

+ ponad 100 lokalnych sieci

5 000+ sklepów niezrzeszonych

KLIENCI M/PLATFORM SĄ UCZESTNIKAMI RÓŻNYCH SIECI
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średni koszyk bez promocji

21,82 zł
średni koszyk zawierający 
przynajmniej 1 promocję

33,42 zł

+53%

Klienci, którzy kupili choć jeden produkt w promocji M/promo+ 
wydają średnio o 53 % więcej.

DZIĘKI M/PLATFORM ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES
WARTOŚĆ KOSZYKA

Źródło: dane własne M/platform za okres 01-05.2021

Nasze promocje znacząco 
zwiększają wartość koszyka zakupowego
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DZIĘKI M/PLATFORM ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES
LICZBA TRANSAKCJI

Średnia liczba dziennych transakcji 
w sklepach aktywnie korzystających z M/promo+ +48%

366247

Średnia liczba dziennych transakcji 
w sklepach, które nie korzystają z promocji

Źródło: dane własne M/platform za okres 01-05.2021
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DZIĘKI M/PLATFORM ROZWINIESZ SWÓJ BIZNES
DZIENNE OBROTY

+62% Aktywni uczestnicy mają
wyższe dzienne obroty
vs sklepy bez promocji

+40%
promowane
bestsellery

+14%
wzrost na towarze 

z promowanego producenta

+12%
wzrost całej kategorii 

z promowanym producentem

Źródło: dane własne M/platform za okres 01-05.2021



masz technologiczne wsparcie solidnego partnera

masz dostęp do informacji, które pomagają Ci prowadzić biznes

znacząco zwiększasz swoje zyski dzięki M/promo+

masz dostęp do wielu atrakcyjnych promocji i akceptujesz tylko te, które chcesz

kupujesz towar, gdzie chcesz i ile chcesz

mplatform.com.pl

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO M/PLATFORM?
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lubią próbować nowości 
i korzystają z nowych narzędzi 
np. aplikacje na telefon

aż 53% klientów korzysta 
ze specjalnych okazji i promocji

korzystają z programów 
lojalnościowych 
i oczekują nagród za lojalność

1 na 4 klientów zmienia sklep 
w poszukiwaniu promocji

NOWOŚĆ
poszukują sklepu blisko miejsca zamieszkania, 
w którym chcą łatwo i szybko zaleźć produkt, 
którego potrzebują 

co piąta kupowana promocja 
to tzw. Promosztuki (multi-buy) 

JACY SĄ KLIENCI?

%
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JAK M/PROMO+ DZIAŁA W SKLEPIE

1. 2. 3. 4.

WYBIERZ 
PROMOCJE

POWIADOM
KLIENTÓW

SPRZEDAWAJ 
WYGODNIE

ROZLICZENIE
CO TYDZIEŃ

Aktywuj je w internetowym Panelu 
Detalisty. Informacje o 
uruchomionych promocjach 
automatycznie trafią do urządzeń 
fiskalnych

Wywieś w sklepie plakaty i cenówki, 
wydrukuj dodatkowe materiały
z Panelu Detalisty. Zachęć swoich
klientów by korzystali aplikacji
hop&shop, gdzie sprawdzą jakie
promocje są dostępne w Twoim
sklepie.

Urządzenia fiskalne 
automatycznie naliczą 
należne rabaty dla
nowoczesnych typów
promocji.

Raz w tygodniu rozliczymy 
przeprowadzone promocje, 
a należne kwoty trafią
bezpośrednio na Twoje
konto. Dokumenty księgowe
pobierzesz z Panelu do 
obsługi programu.
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DO TEJ PORY W PROGRAMIE UCZESTNICZYLI

KOLEJNI PRODUCENCI JUŻ WKRÓTCE!
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PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH PROMOCJI

Cele sprzedażowe



Nowoczesne promocje
refundowane przez producentów.
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M/PLATFORM 
TO NIE TYLKO PROMOCJE

Nowoczesne rozwiązanie 
komunikacji online urządzeń fiskalnych 
oraz dodatkowe usługi: 
stan gotówki w kasach, analityka i inne!

Aplikacja na smartfon dla Twoich klientów, 
z programem lojalnościowym, gazetką
i obsługą zamówień online.

Internetowa platforma do składania 
zamówień u dystrybutorów. 
Twój wirtualny doradca zawsze w kieszeni! 
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HOP&SHOP – APLIKACJA DLA CIEBIE I DLA TWOICH KLIENTÓW

Program stworzony z myślą o detalistach korzystających z M/platform. 
W ramach aplikacji otrzymujesz bezpłatnie: umieszczenie sklepu na mapie, widoczność zaakceptowanych promocji,
usługę „zamów i odbierz”/”zamów z dostawą”, a klienci dodatkowo: listy zakupowe, historię zakupów/paragonów.

-

Mapa 
sklepów

Zamów i odbierz 
Zamów z dostawą 

Promocje 
M/promo+

Program 
lojalnościowy 

Paragon
i historia zakupów

Listy 
zakupów
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PROGRAM LOJALNOŚCIOWY HOP&SHOP
POZNAJ KORZYŚCI I DOŁĄCZ

JESTEŚ NIEZALEŻNY

• decydujesz ile punktów przyznajesz za każde 1 zł wydane w Twoim sklepie
• w każdej chwili możesz zmienić przelicznik punktowy
• możesz zrezygnować z programu w dowolnym momencie*
• prosty mechanizm, przejrzyste warunki

LOJALNY KLIENT KUPUJE CZĘŚCIEJ I WYDAJE WIĘCEJ:

• paragon z kartą jest średnio o 10 zł wyższy, niż ten bez karty
• częstotliwość zakupów wzrasta o 1,8x tygodniowo 
• proces dołączenia do programu jest prosty i szybki
• obsługa programu polega jedynie na skanowaniu karty klienta

NISKIE KOSZTY UCZESTNICTWA

*z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia
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M/store to Twoja Nowa Zamawiarka 

POZNAJ NOWE KORZYŚCI DLA TWOJEGO BIZNESU
WSPÓŁPRACUJ EFEKTYWNIEJ Z DYSTRYBUTORAMI

Zakładając konto w M/store zyskujesz:
• Dostęp do całej oferty Dystrybutorów online

• Najlepsze oferty promocyjne dostępne natychmiast

• Wirtualnego Przedstawiciela Handlowego, dostępnego 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

DOŁĄCZ DO M/STORE JUŻ DZIŚ ! www.mstore.com.pl

24/7
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Novitus Next

Elzab Jota Online/WiFi

KASY FISKALNE OPROGRAMOWANIE SPRZEDAŻOWE
DLA DRUKAREK FISKALNYCH

Small Business HiperMarket

System 
MAGNAT

PC - Market

KC Firma Tema 
Komputer

ZESTAW POS

Zeta online Wifi

Mera online Wifi

Cube online Wifi

1.

2.

3.

1 790 zł netto

2 190 zł netto

4 580zł netto

Novitus Next Online 
2 390 zł netto

3 780zł netto

4 480 zł netto

JAK DOŁĄCZYĆ DO M/PLATFORM?

+

4.

Zestaw POS aktualnie współpracuje wyłącznie z PC-Market lub Novicloud 

Terminal POS Sunmi 15,6”



JAK DOŁĄCZYĆ DO M/PLATFORM?

Przekaż Handlowcowi dane niezbędne do zamówienia usługi M/platform 
Możesz wskazać Dealera urządzeń fiskalnych, który przeprowadzi instalację.

Po weryfikacji danych i podpisaniu zamówienia usługi, poczekaj na kontakt telefoniczny 
od Dealera (do 72h).

W dniu wdrożenia podpisujesz umowę M/platform. 
Pozostałe regulaminy zatwierdzisz w internetowym Panelu Detalisty.

Upewnij się, że w każdym sklepie dysponujesz dostępem do internetu. 
Urządzenia fiskalne muszą odbierać informacje o promocjach

Na wskazany w zamówieniu adres mailowy otrzymasz instrukcję logowania do Panelu Detalisty. 
Witamy w gronie użytkowników M/platform! 

mplatform.com.pl
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PODSUMOWANIE KORZYŚCI

WIĘCEJ 
KLIENTÓW!

WIĘKSZE 
OBROTY!

WIĘKSZY
ZYSK!

Zadbaj o swój biznes, dołącz do M/platform już dziś!

BĘDZIESZ 
SIĘ WYRÓŻNIAĆ!

ATRAKCYJNE 
PROMOCJE



DOŚWIADCZENIE GRUPY

GRUPA COMP – lider bezpieczeństwa IT w Polsce

Grupa spółek technologicznych specjalizujących się
w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT,

bezpieczeństwa sieciowego oraz rozwiązaniach
dedykowanych DLA RYNKU HANDLU I USŁUG.

30 LAT DOŚWIADCZENIA

Jeden z NAJWIĘKSZYCH INTEGRATORÓW
rozwiązań informatycznych na polskim rynku. 

Producent urządzeń fiskalnych marek NOVITUS i ELZAB.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW
pierwszego stopnia: 

pełna zdolność do ochrony informacji niejawnych Polski, 
Unii Europejskiej oraz NATO.

Wybrani Klienci GK Comp

…i wiele innych firm

NASZE MARKI

NASZE KOMPETENCJE
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ODWIEDŹ WWW.MPLATFORM.COM.PL

Co mówią o nas użytkownicy programu? Co mówią o nas przedsiębiorcy?

Kliknij w obrazek
lub skanuj QR kod

Kliknij w obrazek
lub skanuj QR kod

Kliknij w obrazek
lub skanuj QR kod

Korzyści z M/platform!

https://www.youtube.com/watch?v=PdG8G7vLfQg
https://www.youtube.com/watch?v=FG--axZE6F0
https://www.youtube.com/watch?v=grXGG5L7yvc
https://www.youtube.com/watch?v=FG--axZE6F0
https://www.youtube.com/watch?v=PdG8G7vLfQg
https://www.youtube.com/watch?v=grXGG5L7yvc


Dołącz do nas
już dziś!
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