LETNÉ AKCIE 2021
pre reštaurácie, puby, bistrá, kantíny...

1) ZDARMA 2 X BANNER NA 3 MESIACE
k základnému PROFILU na rok, v cene 149 € získate dve PLUS služby - bannery 300 a 1000 na 3 mesiace zdarma

Banner 300 štvorcový vpravo hore vo vašej lokalite
- v prehľadoch menučiek, aj v profiloch okolitých podnikov - v PC verzii
Banner 1000 obdĺždnikový pod vašou ponukou menu v prehľadoch menučiek
- možnosť náhrady za video, 3D, inú grafiku - aj v mobilnej verzii a v aplikáciách
Info a ukážky základného PROFILU na menucka.sk/profil.

2) 50% ZĽAVA NA PLUS SLUŽBY
V ponuke je päť PLUS služieb na výber, každá v hodnote 75 € / rok, teraz len za polovicu= 37,50 € / rok.
Podľa počtu plus služieb si môžte vyskladať balíky 1 PLUS, 2 PLUS, 3 PLUS, 4 PLUS a PREMIUM.

Aké PLUS služby sú k dispozícii?
Banner 300 štvorcový vpravo hore vo vašej lokalite
Banner 1000 obdĺždnikový pod vašou ponukou menu
6 článkov v magazíne alebo príspevkov na sociálnych sieťach
vlastný pravý stĺpec vo vašom profile na promo vášho obsahu
administrácia (nahadzovanie) denného menu v našej réžii
Ukážky a popis PLUS služieb na menucka.sk/plus.

Ceny balíkov pred a po zľave:
1 PLUS - pôvodne 224 €, po zľave 186,50 €
2 PLUS - pôvodne 299 €, po zľave 224 €
3 PLUS - pôvodne 374 €, po zľave 261,50 €
4 PLUS - pôvodne 449 €, po zľave 299 €
PREMIUM - pôvodne 499 €, po zľave 336,60 €

3) NOVINKA! A LA CARTE
ŠTART NA ROK ZDARMA!
V rámci prípravy a spustenia novej služby PREHĽAD A LA CARTE JEDÁLNYCH LÍSTKOV
v reštauráciách, ponúkame profil A LA CARTE
ŠTART na rok úplne ZADARMO!

Čo obsahuje profil A LA CARTE ŠTART?
Názov, adresa, telefónne číslo, e-mail, web, mapa
A la carte jedálny lístok (príp. nápojový, raňajkový,...)
Uverejnenie na menucka.sk/jedalne-listky
Prístupové konto na editáciu a la carte lístkov
Viac info a ceny na menucka.sk/ponuka.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Akcie nie je možné kombinovať.

