
VŠECHNY 
BENEFITY

NA JEDINÉM 
MÍSTĚ

01
Cafeterii Gallery Beta vám jednoduše doporučíme v případě, že potřebujete 
více proniknout do tajů efektivní motivace zaměstnanců. Díky jednoduchému 
elektronickému rozhraní snadněji pochopíte, jaké benefity jsou nejčastěji 
poptávány a čerpány.

02
Zároveň cafeteria umožňuje rychle reagovat na poptávku po nových 
benefitech. Cafeteria samozřejmě nepotřebuje ke správě žádný papír, vše 
se odehrává elektronicky, tudíž si zaměstnanec může kontrolovat zůstatek 
a transakce, ale také i nakupovat on-line. Uživatelské prostředí je intuitivní.

03
S cafeterií Gallery Beta budete mít kdykoliv přehled o prostředcích 
vynakládaných na odměňování a motivaci svých zaměstnanců. Získáte 
konkurenční výhodu na trhu práce pro ty uchazeče, které motivuje šíře 
zaměstnaneckých benefitů.
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#

#

 Časová a finanční úspora: Výrazně snížíte administrativní 
úkony HR oddělení a ušetříte mnoho času a prostředků.

 Zaměstnanec si vybírá sám: Zaměstnanci si sami vybírají 
benefity, které si zvolí podle vlastních potřeb od kultury 
a sportu, přes dovolenou a zdravotní péči, až po vzdělání 
a nákup knih.

 Široké využití: Cafeteria nabízí širokou partnerskou síť 
provozoven, včetně možnosti uplatnit body v e-shopech.
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VOLEJTE NEBO NAPIŠTE

Up Česká republika s. r. o.

 +420 241 043 111

 info@upcz.cz

KDE NÁS NAJDETE

 Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

 www.GalleryBeta.cz

 www.upcz.cz

Potěšení 
každý den

PŘÍKLAD ÚSPORY PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

CHCETE VĚDĚT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE

PODÍVEJTE SE NA VIDEO O TOM, CO 
GALLERY BETA UMÍ

CHCETE VĚDĚT, JAK JE TO 
S LEGISLATIVOU GALLERY BETA?

Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte benefity od nás.
Spočítejte si, která z těchto dvou možností vyjde lépe.

SROVNEJTE DVĚ VARIANTY odměna k platu 
20 000 Kč

Gallery ßeta 
20 000 Kč

Zaměstnavatel zaplatí: 26 800 Kč 23 800 Kč

Zaměstnanec dostane: 13 780 Kč 20 000 Kč

Zaměstnavatel uspoří: 0 Kč 3 000 Kč

Zaměstnanec dostane navíc: 0 Kč 6 220 Kč

Výpočet je nastaven na příspěvek v hodnotě 20 000 Kč.

JAK PROBĚHNE ZAVEDENÍ CAFETERIE

Dostanu všechny 
informace

Než začnete 
využívat cafeterii, 

vše vám vysvětlíme 
a uzavřeme s vaší 

společnosti smlouvu.

Cafeterie na míru
V cafeterii 

doplníme vaše logo 
a připravíme ji pro 
používaní vašimi 

kolegy.

Zúčastním se 
školení

Absolvujete školení 
pro správu cafeterie 
a také proškolíme 
vaše kolegy jak 

pracovat v cafeterii.

Dostanete balíček
Karty pro kolegy 

s přihlašovacími údaji 
vám přivezeme osobně 

nebo je zašleme 
poštou.

Jsem v pohodě
Zaměstnanci 

si užívají všech 
výhod cafeterie – 

odměňování bonusy, 
které si vybrali.


