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Για τη λειτουργία 
του mob.order: 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ!

Καλέστε μας και κλείστε  
ραντεβού για επίδειξη 
(demo) της εφαρμογής!  

Ότι επιχείρηση Ότι επιχείρηση 
εστίασης κι’ αν έχεις...εστίασης κι’ αν έχεις...
Ότι επιχείρηση 
εστίασης κι’ αν έχεις...

Δεν  χρειάζεται σύνδεση Internet

Δεν  χρειάζεται computer ή server

Δεν  χρειάζεται εξωτερική οθόνη

Δεν  χρειάζεται ειδική συσκευή PDA



To mob.order αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την 

ασύρματη παραγγελιοληψία της επιχείρησής σας, επειδή:

    

    Είναι μια σύγχρονη εφαρμογή που σχεδιάστηκε για 

το σήμερα, με περιβάλλον εργασίας που εκτοξεύει την 

παραγωγικότητα.

    Είναι μια εφαρμογή plug and play. Πανεύκολη στην 

εκμάθηση. Χρησιμοποιείστε την μέσα σε 5 λεπτά, κερδίζοντας 

πολύτιμο χρόνο και χρήμα!

    Είναι γρήγορη, χωρίς «κολλήματα».  

Κερδίζετε χρόνο για να τον αφιερώσετε στον πελάτη σας , 

να τον εξυπηρετήσετε καλύτερα, να του προωθήσετε 

περισσότερα προϊόντα και όχι για να κοιτάζετε την οθόνη 

του pda ή του tablet, περιμένοντας...

    Λειτουργεί αυτόνομα σε οποιαδήποτε συσκευή  
*Android  

ακόμα και στις πολύ φθηνές!

Είναι παραμετροποιήσιμη και φιλική. Φτιάξτε μόνοι σας  

τον κατάλογο της επιχείρησή σας, χωρίς περιορισμό σε 

προϊόντα, τραπέζια κ.ά. Αλλάξτε τον όσες φορές θέλετε!

    Παρέχει εκτεταμένα στατιστικά που βοηθούν τον 

επιχειρηματία να χαράξει τη στρατηγική του

    Απελευθερώνει την επιχείρηση! Δεν χρειάζεται σύνδεση 

internet, web browser, computer ή server, οθόνες, pda με 

πενάκια κ.λπ. για να λειτουργήσει

* Έκδοση Android: Ice Cream Sandwich 4.0 ή νεότερο

    Η επιχείρηση ελέγχεται

Ο επιχειρηματίας  μπορεί να βλέπει το ταμείο του κάθε 

σερβιτόρου σε δευτερόλεπτα, χωρίς να μετράει χαρτάκια

    Η επιχείρηση δεν έχει απώλειες

Αποφεύγονται τα λάθη του χειρογράφου, οι ακυρώσεις 

παραγγελιών, ο εκνευρισμός, το κόστος κ.λπ.

    Ο σερβιτόρος γίνεται πιο παραγωγικός

Δεν χρειάζεται να τρέχει μέσα σε πανικό για να 

παραδώσει τα χαρτάκια της παραγγελίας. Οι 

παραγγελίες εκτυπώνονται αυτόματα, εκεί που πρέπει 

και, ετοιμάζονται ταχύτερα

    Η επιχείρηση  κερδίζει εργατοώρες

Οι διαδικασίες  παράδοσης ταμείου, αλλαγής βάρδιας 

κ.ά. γίνονται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς λάθη

    Η επιχείρηση βελτιώνει την εικόνας της

prestige Με τον εκσυγχρονισμό, αυξάνεται το της 

επιχείρησης

Με το mob.order:

mob.ordermob.ordermob.order 
The easy app for ordering... 

 
 

Η πιο εύχρηστη εφαρμογή
ασύρματης παραγγελιοληψίας.

 
 
 

Σε εξαιρετικά οικονομική τιμή! 
  

 
Ιδανική λύση για καφετέριες, 

ταβέρνες, εστιατόρια, bar και όλους 
τους χώρους εστίασης και 

διασκέδασης! 

 
 

 

δουλεύετε μέσα σε 
Αποκτήστε την και ξεκινήστε να

5 λεπτά! 

mob.ordermob.ordermob.order ;


