
USNADŇUJE ADMINISTRATIVU, ŠETŘÍ PAPÍR, JE DOKONALE 
PŘEHLEDNÁ A BEZ JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NAVÍC

eStravenka

Nahraďte papírování 
jedinou aplikací 



ELEKTRONICKÉ
STRAVENKY
Přeneste zastaralé papírové stravenky na  jednu 
platební kartu od Mastercard. Svět bude zelenější 
a vy ušetříte spoustu času i kapacity HR oddělení 
díky jednoduché a přehledné administraci.

Obrovská 
úspora času

Už žádné vydávání 
poukázek. Kredity 
můžete jednoduše 

a dle potřeby 
nabít on-line.

A plná 
porce slev

Vaši zaměstnanci získají 
přístup do věrnostního 

programu Up Club a k tomu 
ještě pořádnou porci slev 

od našich partnerů.

Vše pod 
kontrolou

Objednávky, údaje 
zaměstnanců i faktury 
máte přímo v aplikaci. 

Přehledně jako 
na švédských stolech.

VÝHODY ESTRAVENKY 
PRO ZAMĚSTNAVATELE
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?
CO ZÍSKÁTE
NAVÍC

JAK ZAPLATIT
ESTRAVENKOU
01	 BEZKONTAKTNĚ

	Æ přiložením eStravenky
	Æ žádný denní limit vás neomezuje

02	 KONTAKTNĚ

	Æ se zadáním PIN kódu
	Æ žádný denní limit vás neomezuje

03	 APPLE	PAY	NEBO GOOGLE	PAY

	Æ stačí přiložit mobilní telefon k platebnímu terminálu

#

#

#

Naše partnerské restaurace a obchody 
poznáte podle samolepky Stravenka 
na dveřích.

01 UP CLUB

	Æ atraktivní věrnostní program,  
kde dostáváte za platby eStravenkou  
něco nazpět

02	 POŘÁDNÁ	PORCE	SLEV	

	Æ atraktivní slevové kupony a CASHBACK 
Up Plná Peněženka, kde získáte při nákupu 
ve vybraných e-shopech peníze zpět

03	 ČAS	S	KOLEGY

	Æ pozvání na oběd, posílání plateb mezi 
zaměstnanci s eStravenkami 
	Æ pochvaly ve formě krátkých vzkazů  

04	 MŮJ	ZAMĚSTNAVATEL

	Æ prostor pro sdílení novinek o dění ve firmě 
s vašimi zaměstnanci

#

#

#

#
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JAK SPRAVOVAT
ESTRAVENKU
V MŮJ UP

eStravenky pro celou firmu spravujete jednoduše a pře-
hledně v motivační platformě Můj Up. Zde najdete všech-
ny údaje o zaměstnancích, kartách i fakturacích.
Můžete dobíjet kredity hromadně, nebo jednotlivě každý 
měsíc, čtvrtletí nebo půlrok. Vše je tak snadné, že to 

zvládnete z mobilu cestou na večeři. A pokud se rozhodnete 
přispět zaměstnancům i na volný čas, rozšíření o eBenefity 
zvládnete na  několik kliknutí v  Můj  Up. Zaměstnancům 
zůstane jedna karta s jedním PIN.

Před prvním použitím karty je potřeba kartu aktivovat vyzvednutím PIN v mobilní aplikaci Můj Up 
nebo její počítačové verzi.
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JSME	SOUČÁSTÍ	UP	GROUP

Up Group poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti zaměstnaneckých benefi tů s cílem péče o zdraví zaměstnanců, 
jejich spokojenost a z ní plynoucí loajalitu.

ZÁRUKA	KVALITNÍ	SPOLUPRÁCE

Cílem skupiny Up je svými produkty i službami 
uspokojovat očekávání společností, fi rem i jednotlivců 
v oblasti sociální politiky a služeb a zároveň se angažovat 
v oblasti společenské zodpovědnosti. Všechny její služby 
jsou certifi kovány normou kvality ISO 9001:2008.

MEZINÁRODNÍ	PŮSOBENÍ

Společnost vznikla v roce 1964 ve Francii a aktuálně 
působí ve 29 zemích, například v Belgii, Brazílii, 
Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maroku, 
Mexiku, Moldávii, Německu, Polsku, Portugalsku, 
Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku…

ČÍSLA,	NA KTERÝCH	NÁM	ZÁLEŽÍ

5 000
spokojených fi rem

36 000
restaurací a obchodů

od 1995
na českém trhu

340 000
uživatelů
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Up Česká republika, s.r.o.

Zelený pruh 1560/99, Praha 4

+420 241 043 111

obchod@upcz.cz

www.eStravenka.cz 

Up ČR získal 1. místo v soutěži  

Internet Effectiveness Awards 2022 

v kategorii cestovní ruch a gastronomie.


