
Nowoczesne systemy
dla gastronomii



Zaufało nam 1000+
Restauracji, Klubów & Pubów

O firmie GoPOS

W GoPOS kładzie się najwyższy nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz obsługę 

klienta. Słowa te nie są jedynie pustymi hasłami, a faktem, o czym świadczyć może 

olbrzymia liczba zadowolonych klientów, którzy skorzystali z naszych usług.

Naszym celem jest ciągłe tworzenie nie tylko wydajnie działającego systemu sprzedaży,

ale przede wszystkim narzędzia, które całościowo pozwala zarządzać Twoim biznesem

z każdego miejsca na świecie.

GoPOS to nowoczesny system gastronomiczny, 

który został napisany z myślą o najbardziej 

wymagających klientach.

Został on zaprojektowany i stworzony przez 

doświadczonych programistów, dla których 

wykonywana praca stanowi pasję i powód

do dumy.



Nowoczesne systemy dla gastronomii
Zainwestuj w kompletny system sprzedaży, dzięki któremu w prosty sposób możesz zarządzać swoim lokalem z poziomu 
komputera lub urządzenia mobilnego. Oprogramowanie działa na Androidzie oraz Windowsie.

Czy wiesz, że Twoi klienci zwracają uwagę zarówno na jakość, jak i 
szybkość obsługi?

Prowadź sprzedaż korzystając z szybkiego i intuicyjnego 
systemu sprzedaży

Przyjmuj płatności kartą w wygodny sposób

Drukuj paragony i wystawiaj faktury z poziomu Twojego POS’a

Szybka i intuicyjna sprzedaż

Jakie funkcje systemu sprzedaży są dla Ciebie najważniejsze, aby w 
prosty sposób zarządzać całym lokalem? 

Poznaj funkcje GoPOS

„Wcześniej pracowaliśmy na innym systemie POS, w którym większość ustawień trzeba było zlecać 
informatykom. Obecnie po kilku godzinach nauczyłem się wszystkiego sam z małą pomocą infolinii, 
system bardzo intuicyjny dający wiele możliwości.”

Andrzej Frymar, Shrimp House

Chciałbyś mieć dostęp do wszystkich raportów i danych w każdym 
miejscu i czasie, aby móc zarządzać swoim biznesem na bieżąco?

Zarządzaj online z każdego miejsca i urządzenia osobistego

Generuj raporty według pory dnia, produktów, pracowników 
lub storn

Sprawdzaj, co najlepiej się sprzedaje i otrzymuj 
powiadomienia, gdy zapasy są niskie

Nadzoruj biznes z każdego miejsca

Dostęp do danych w chmurze
Zarządzaj biznesem z każdego miejsca
i urządzenia osobistego z dostępem do
Internetu

Raporty i analizy dostępne na bieżąco
Przeglądaj wykresy i zestawienia, by lepiej 
zarządzać lokalem

Wsparcie techniczne
Instalacja systemu jest bardzo prosta.
Korzystaj z dostępu do supportu, jeśli
jest to konieczne

Integracja z terminalami płatniczymi
Przesyłaj informację o wysokości rachunku
bezpośrednio na terminal płatniczy



Rozwiązania POS dla restauracji
Wykorzystaj pełną funkcjonalność systemu GoPOS, by przyspieszyć obsługę gości w swojej restauracji.
Usprawnij komunikację z kuchnią oraz zarządzaj całym biznesem z jednego urządzenia, w każdym miejscu i czasie.

Czy wiesz, że mobilny kelner skraca czas obsługi gości
do minimum, a podgląd układu stolików na ekranie POS’a niweluje 
wiele błędów?

„Dla restauracji wyróżnionej w przewodniku MICHELIN Guide istotną kwestią przy wyborze 
oprogramowania była szybkość oraz prostota obsługi kelnerskiej.”

Przemek Greniewicz, Enoteka

Wyposaż kelnerów w tablety i przyspiesz obsługę gości

Przypisuj kolejność serwowania dań

Korzystaj z QR code menu i pozwól swoim klientom zamawiać 
oraz dokonywać płatności samodzielnie

Łącz i dziel rachunki według oczekiwań klientów

Obsługuj gości szybciej

Czytaj więcej: Mobilny kelner

Czytaj więcej: GoStock

Ile czasu zajmuje Ci tworzenie raportów, sprawdzanie stanów 
magazynowych i rozliczanie pracowników?

Zarządzaj całą restauracją i korzystaj z danych w bezpiecznej 
chmurze

Skróć czas analizy i generuj raporty w kilka sekund

Bądź na bieżąco ze stanami towaru w Twoim lokalu

Rozliczaj pracowników w szybki sposób i miej pełną kontrolę 
nad kosztami pracowników

Zarządzaj restauracją w każdym miejscu

„(...) odkąd używamy tabletów do obsługi gości złożone zamówienia trafiają bezpośrednio na kuchnię, 
dzięki czemu od razu pojawiają się na ekranie telewizora. Znacznie usprawniło nam to pracę 
restauracji”

Emil Hołubiczko, Nadwiślańska

Czytaj więcej: KDS

Poprzez komunikację z kuchnią skrócisz czas realizacji zamówienia, 
a przyjęte zamówienie od razu wydrukuje się na drukarce bonowej 
lub wyświetli na ekranie telewizora w kuchni.

Obsługuj proces przygotowania zamówień w kilku kliknięciach

Wysyłaj powiadomienie do kelnera, gdy danie jest gotowe 

Przyspiesz organizację pracy na kuchni

Przyspiesz realizację zamówienia



Rozwiązania POS dla restauracji

Czytaj więcej: GoClient

Czytaj więcej: GoOrder

Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż i realizować zamówienia na 
wynos?

Załóż własny sklep online w 15 minut

Dzięki pełnej integracji odbieraj zamówienia bezpośrednio na 
ekranie swojego POS’a w kuchni

Przyjmuj zamówienia poprzez centralę telefoniczną

Korzystaj z aplikacji dla kierowców

Zarządzaj wszystkimi zamówieniami z jednego miejsca dzięki 
takim integracjom, jak na przykład z Uber Eats

Przyjmuj zamówienia z własnego sklepu

Czy wiesz, że Twój system ma ograniczoną funkcjonalność, 
jeśli nie posiada zdolności integracji z innymi aplikacjami?

Przyciągaj nowych i nagradzaj stałych klientów poprzez 
programy lojalnościowe

Unikaj pomyłek w płatnościach kartą dzięki integracji z 
terminalami płatniczymi

Korzystaj z wygodnych integracji hotelowych

Zarządzaj całą księgowością restauracji w szybki sposób

Korzystaj z integracji z zewnętrznymi 
systemami

Wdrożenie i serwis

Instalacja i konfiguracja GoPOS są na tyle proste, że można je zrobić samodzielnie.
W razie pytań lub problemów pozostajemy do dyspozycji.

Dla wymagających klientów prowadzimy wsparcie premium 24/7, a nasi partnerzy są dostępni w całej Polsce.

Programy
lojalnościowe

Terminale
płatnicze

Integracje
hotelowe

Programy
księgowe

Zredukuj czas obsługi o

50%
Minimalizuj błędy o

60%
Zaoszczędź czas

na przygotowanie raportów o

90%



Rozwiązania POS dla pizzerii
Przyspiesz obsługę i przygotowanie zamówień z dedykowanym konfiguratorem pizzy. Usprawnij komunikację z kuchnią oraz 
zarządzaj całą pizzerią z jednego urządzenia, w każdym miejscu i czasie.

Czy wiesz, że możesz skrócić czas obsługi gości do minimum, 
nawet jeśli klient dokonuje wielu zmian w składzie zamówienia?

„Po wyposażeniu kelnerów w tablety nasza sprzedaż znacznie wzrosła. Obsłudze przyjmującej 
zamówienie wyświetlają się produkty polecane do posiłków, dzięki czemu nawet nowe osoby mogą 
zacząć więcej sprzedawać od samego początku.”

Katarzyna Krasuska, Casa Mia Pizza & Pasta

Dowolnie modyfikuj każdą pizzę wedle oczekiwań klienta  

Korzystaj z QR code menu i pozwól swoim klientom zamawiać 
oraz płacić samodzielnie

Zamieniaj przypisane rachunki w dowolny sposób

Zarządzaj salą za pomocą graficznego widoku stolików 

Konfiguruj dowolną pizzę kilkoma 
kliknięciami

Czytaj więcej: GoStock

Czy wiesz, że możesz zarządzać całą pizzerią w dowolnym miejscu
i czasie?

Kontroluj swoją pizzerię z każdego miejsca dzięki 
przechowywaniu danych w chmurze

Generuj raporty porównawcze i analizuj utargi w szybki 
sposób

Twórz raporty do wypłat w kilku kliknięciach 

Sprawdzaj na bieżąco stany magazynowe

Kontroluj całą pizzerię także zdalnie 

Czytaj więcej: KDS

Przyjmuj zamówienia w bezbłędny sposób dzięki odpowiedniej 
komunikacji z kuchnią.

Zmieniaj statusy zamówień jednym kliknięciem

Wysyłaj informację zwrotną do kelnera o przygotowaniu pizzy

Używaj tabletu lub telewizora do wyświetlania zamówień

Zminimalizuj błędy w zamówieniach



Rozwiązania POS dla pizzerii

Czytaj więcej: GoClient

Czytaj więcej: GoOrder

Pizza to najczęściej zamawiany produkt na wynos. Otwórz własny 
sklep online i zwiększ swoją sprzedaż.

Załóż własny sklep online w 15 minut i odbieraj zamówienia 
bezpośrednio na Twoim POS’ie oraz w kuchni

Redukuj koszty i przerzucaj zamówienia na wynos z 
zewnętrznych aplikacji bezpośrednio do siebie 

Zarządzaj wszystkimi zamówieniami z jednego miejsca dzięki 
takim integracjom, jak na przykład z Uber Eats

Rozliczaj kierowców dzięki dedykowanej aplikacji

Sprzedawaj pizzę online

Czy wiesz, że klienci zamawiają chętniej, kiedy korzystają z 
programów lojalnościowych? 

Stwórz własny, unikalny system lojalnościowy

Generuj vouchery i kody rabatowe 

Zarządzaj Kartami Stałego Klienta 

Twórz akcje promocyjne

Przyciągaj nowych klientów kodami 
rabatowymi

Wdrożenie i serwis

Instalacja i konfiguracja GoPOS są na tyle proste, że można je zrobić samodzielnie.
W razie pytań lub problemów pozostajemy do dyspozycji.

Dla wymagających klientów prowadzimy wsparcie premium 24/7, a nasi partnerzy są dostępni w całej Polsce.

Modyfikuj pizzę
szybciej o

40%
Zredukuj braki w 

magazynach o

70%
Przyspiesz czas realizacji

zamówienia o

30%

Karta Stałego
Klienta

Vouchery
i kody rabatowe

Nagradzanie
klientów

Większa
promocja lokalu



Rozwiązania POS dla kawiarnii
Wykorzystaj intuicyjność i mobilność systemu sprzedaży GoPOS, by przyspieszyć obsługę gości w swojej kawiarnii. Dostęp do 
danych w chmurze usprawni zarządzanie całą kawiarnią w dowolnym czasie.

Czy wiesz, że poprzez sprzedaż zestawów możesz znacząco  
zwiększyć wysokość dziennego utargu?

Obsługuj klientów w szybki sposób dzięki prostej konfiguracji 
panelu sprzedażowego 

Korzystaj z QR code menu i pozwól swoim klientom zamawiać 
oraz płacić samodzielnie 

Sprzedawaj również bez dostępu do Internetu

Sprzedawaj więcej i szybciej

Czytaj więcej: Mobilny kelner

Czy wiesz, że Twój system ma ograniczoną funkcjonalność, jeśli nie 
posiada zdolności integracji z innymi aplikacjami?

Stwórz indywidualny program lojalnościowy

Przyciągaj nowych klientów poprzez vouchery i kody rabatowe

Załóż własny sklep online i odbieraj zamówienia bezpośrednio 
na Twoim POSie

Prowadź sklep online i programy 
lojalnościowe

Przyspiesz sprzedaż o

30%
Zwiększ wartość jednego 

zamówienia o

25%
Zredukuj czas rozliczenia

pracowników o

50%

Czytaj więcej: GoOrder, GoClient

Czytaj więcej: KDS

Jak często zmieniasz menu w swojej kawiarnii i analizujesz
raporty sprzedażowe?

Analizuj wysokość utargu na bieżąco

Edytuj menu i ceny w każdym czasie

Kontroluj ilość sprzedawanych produktów

Zarządzaj kawiarnią z każdego miejsca



Rozwiązania POS dla food trucków
Wykorzystaj mobilne oraz minimalistyczne rozwiązanie do prowadzenia małej gastronomii, dzięki którym uprościsz i przyspieszysz 
obsługę swoich klientów.

Jak często przekrzykujesz wszystkich wokół Food Trucka, gdy 
wydajesz zamówienie klientowi?

Wyświetlaj gotowe zamówienia na ekranie telewizora 

Unikaj niepotrzebnych kolejek przed okienkiem do zamawiania 

Redukuj błędy i wydawaj posiłki bez pomyłek

Realizuj zamówienia szybciej

Czytaj więcej: GoOrder, GoClient

Jak bardzo doceniasz swoich stałych klientów i w jaki sposób 
możesz przyciągnąć nowych?

Generuj kody rabatowe i zdobywaj nowych klientów

Doceń stałych klientów i przydzielaj Karty Stałego Klienta

Zarządzaj wszystkimi zamówieniami z jednego urządzenia

Oszczędź czas dzięki integracjom

„W GoPOS najbardziej cenię możliwość szybkiej obsługi klienta. System jest intuicyjny i przejrzysty, 
dzięki czemu pracownicy mogą przyjąć zamówienie zaledwie w kilku ruchach. Zakupione urządzenia 
działają płynnie i zajmują bardzo mało miejsca co w przypadku Food Truck'a jest dość istotnym 
elementem.”

Tobiasz Kałkowski, What a truck

Czytaj więcej: GoStock

Czytaj więcej: KDS

Zwiększ sprzedaż 
produktów o

50%
Skróć czas odbioru

zamówień o

30%
Ogranicz pomyłki o

90%

Ile razy miałeś problemy z Internetem, przez co nastąpiły spore 
kłopoty ze sprzedażą lub zarządzaniem?

Sprzedawaj w trybie offline w przypadku awarii lub czasowego 
braku dostępu do Internetu

Zarządzaj zdalnie swoim menu i czasem pracy pracowników

Kontroluj stany magazynowe na bieżąco

Zarządzaj food truckiem kompleksowo



Rozwiązania POS dla klubów i pubów
Przyspiesz sprzedaż w barze, usprawnij zarządzanie całym lokalem oraz znacząco skróć czas przeprowadzania inwentaryzacji 
dzięki dedykowanemu systemowi dla klubów i pubów.

Czy wiesz, że klienci, którzy zbyt długo czekają na obsługę przy 
barze, szybciej rezygnują z zamówienia?

Skróć czas obsługi i wpłyń na zadowolenie klientów

Sprzedawaj w wielu walutach

Realizuj zamówienia w trzech kliknięciach 

Zdobywaj nowych klientów dzięki programom lojalnościowym

Przyspiesz pracę barmanów

Uważasz, że musisz być na każdej nocnej zmianie, by skrupulatnie 
kontrolować pracę barmanów i sprawdzać bieżący ruch w klubie?

Kontroluj pracę barmanów z każdego miejsca, w którym jesteś

Analizuj otwarte i zamknięte rachunki na bieżąco

Rozliczaj pracowników według zmiany i twórz szybkie raporty 
do wypłat

Zarządzaj klubem online

Czytaj więcej: GoStock

Przyspiesz sprzedaż o

30%
Skróć czas inwentaryzacji o

50%
Zredukuj nieprawidłowości o

85%

Czytaj więcej: GoClient

Ile czasu zajmuje Ci przeprowadzanie inwentaryzacji?

Oszczędź swój czas dzięki inwentaryzacji za pomocą 
telefonu komórkowego, wagi oraz kodów kreskowych

Ogranicz błędy do minimum

Minimalizuj koszty i twórz precyzyjne listy zakupów

Skróć czas inwentaryzacji

„Prostota i intuicyjność programu przerosła nasze oczekiwania. W pracy managera liczy się 
czytelność oraz pełna kontrola nad tym, co dzieje się podczas zmiany. Czytelne menu, wszystko 
dostępne online w każdym miejscu, gdzie sięga zasięg Internetu, to jest to czego oczekuję od 
systemu POS w dzisiejszych czasach.”

Artur Majstrak, COCO Music Club



Rozwiązania POS dla sieci lokali
Zarządzaj siecią lokali gastronomicznych z jednego miejsca. Kontroluj magazyny i pracowników oraz generuj raporty porównawcze 
do szybkiej analizy.

Ile czasu poświęcasz na zarządzanie kilkoma restauracjami, by 
wszystko funkcjonowało zgodnie z Twoimi oczekiwaniami?

Oszczędź czas i korzystaj z danych w chmurze z dostępem 24/7

Wprowadzaj zmiany dla wszystkich lokali jednocześnie w kilku 
kliknięciach

Kontroluj ruch, sprzedaż i pracowników w lokalach na bieżąco

Zarządzaj siecią lokali zdalnie

Czy wiesz, że ograniczasz funkcjonalność systemu, gdy nie 
korzystasz z możliwości integracji?

Załóż sklep online i odbieraj zamówienia w każdym lokalu 
bezpośrednio na Twoim POS’ie

Zintegruj swój system z zewnętrznymi portalami takimi, jak 
Uber Eats

Stwórz system lojalnościowy dla całej sieci lokali

Otwórz sklep online dla wszystkich 
punktów gastronomicznych 

Czytaj więcej: GoStock, GastroSupplier

Zwiększ zysk ze 
sprzedaży o

50%
Oszczędź czas do

30%
Twórz raporty szybciej o

75%

Dostęp do
raportów i analiz

Podgląd ruchu
w lokalu

Historia logów
i aktywności

Zarządzanie
pracownikami

Czytaj więcej: GoOrder, GoClient

Zarządzanie wszystkimi magazynami zajmuje Ci więcej czasu, niż 
chciałbyś na to przeznaczyć? GoStock rozwiąże ten problem.

Utrzymuj porządek we wszystkich stanach magazynowych nawet, 
jeśli przerzucasz towar między magazynami

Zarządzaj ilością dostępnych produktów we wszystkich 
magazynach jednocześnie

Minimalizuj koszty poprzez precyzyjne składanie zamówień

Kontroluj wszystkie magazyny



Mobilny kelner - przyspiesz obsługę gości
Wprowadź mobilną sprzedaż do swojej gastronomii i przyspiesz czas realizacji zamówienia oraz uniknij częstych błędów w 
komunikacji między pracownikami. 

Kartka i długopis to wciąż nieodłączne wyposażenie Twoich 
kelnerów do przyjmowania zamówień od gości?

Wyposaż kelnerów w tablety i przyspiesz przyjmowanie 
zamówień przy stoliku

Dowolnie zmieniaj kolejność serwowanych dań

Korzystaj z rezerwacji oraz graficznego widoku sal i stolików na 
ekranie tabletu

Sugeruj gościom pasujące dodatki do zamówień

Obsługuj gości szybciej

Ile razy kelner przekazał błędne zamówienie na kuchnię, co 
przysporzyło wielu nieprzyjemności, a nawet problemów?

Unikaj błędów w komunikacji pomiędzy pracownikami

Przyspiesz obsługę zamówień na miejscu poprzez korzystanie 
z QR code menu

Skróć czas wydawania posiłków i informuj kelnera, gdy danie 
jest gotowe

Przyspiesz realizację zamówień

Zdarza się, że Twoi klienci bywają niezdecydowani, co do formy 
płatności i podziału rachunku między sobą?

Przypisuj zamówienia do konkretnego gościa

Łącz, dziel lub edytuj rachunki wedle oczekiwań klientów

Rozdzielaj dowolnie metody płatności za zamówienie 
np. karta i gotówka

Zarządzaj dowolnie rachunkami gości

Przyspiesz obsługę gości o

50%
Zredukuj błędy w

komunikacji o

90%
Popraw jakość obsługi o

40%

Czytaj więcej: KDS

„Wyposażenie kelnerów w tablety pozwoliło naszej restauracji na szybszą i sprawniejszą obsługę 
gości. Kelner nie musi już biegać z każdym zamówieniem na bar czy kuchnię, a komunikacja między 
zespołem znacznie się poprawiła.”

Iza Lazarowicz, VELO Food&Bar



Aplikacja GoOrder - otwórz własny sklep online
Własny sklep do zamówień online pozwoli zwiększyć sprzedaż w Twoim lokalu. Sprzedawaj jedzenie na wynos z odbiorem 
osobistym lub z dostawą pod wskazany adres.

Stwórz swój własny sklep online w 15 minut dzięki intuicyjnej 
obsłudze i przejrzystemu interfejsowi.

Konfiguruj menu w szybki i prosty sposób

Twórz nieograniczoną ilość stref dostaw oraz wprowadzaj 
minimalną wartość zamówienia i opłaty za dowóz

Skonfiguruj dowolne metody płatności, w tym BLIK, karta 
płatnicza, przelew, gotówka, voucher

Konfiguruj dowolnie sklep online

Czy wiesz, że poprzez integracje GoOrder z portalami zewnętrznymi 
i kurierami takimi, jak Uber Eats usprawnisz swoją pracę i 
oszczędzisz czas?

Przyjmuj zamówienia poprzez centralę telefoniczną 

Korzystaj z zewnętrznych kurierów, kiedy jest to opłacalne

Kontroluj pracę swoich kierowców za pomocą aplikacji

Realizuj zamówienia z dowozem i odbiorem osobistym

Wykorzystaj dostępne integracje

Chciałbyś wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, by 
obsługiwać klientów?

Przyjmuj zamówienia bezpośrednio na ekranie POS’a

Pozwól klientom zamawiać na miejscu poprzez wygodne 
QR code menu i przyjmuj zamówienia bezkontaktowo

Pozwól gościom dokonywać płatności online

Realizuj sprzedaż w kilku kliknięciach

Przyspiesz obsługę zamówień

Zaoszczędź na kosztach
prowizji do

93%
Zwiększ ilość zamówień o

30%
Podnieś rozpoznawalność

marki w sieci o

50%

„Otwarcie sklepu internetowego pozwoliło nam dotrzeć do większej ilości klientów i zwiększyć naszą 
rozpoznawalność. Dużym plusem jest dedykowana aplikacja dla kierowców.”

Przemek Greniewicz, Tashi Thai & Sushi



Aplikacja GoStock - kontroluj sprawnie magazyny
Aplikacja magazynowa GoStock jest rozwiązaniem, które pomoże Twojej firmie lepiej i wydajniej gospodarować zakupionym 
towarem oraz niwelować braki w magazynie na czas.

Jak długo trwa przeprowadzenie inwentaryzacji w Twoim lokalu?

Ogranicz błędy dzięki inwentaryzacji za pomocą telefonu 
komórkowego, wagi oraz kodów kreskowych

Przeprowadzaj inwentaryzację z podziałem na kilka 
magazynów

Przyspiesz przeprowadzanie
inwentaryzacji

Czy wiesz, które towary sprzedają się bardzo rzadko, zalegają już 
długo w magazynie lub straciły termin przydatności do spożycia?

Wyeliminuj przeterminowane lub nieprzynoszące zysku
towary

Otrzymuj informacje o produktach, które się nie sprzedają

Kontroluj zalegający towar

Ile razy zdarzyło się, że w Twoim lokalu zabrakło kluczowego 
produktu, co wiązało się z koniecznością anulowania zamówienia?

Otrzymuj informacje o przekroczonych stanach 
minimalnych z wyprzedzeniem

Maksymalizuj zysk poprzez precyzyjne zarządzanie 
miejscem magazynowym

Otrzymuj informacje o stanach
minimalnych

Oszczędź czas do

67%
Ogranicz błędy o

85%
Zredukuj braki w

magazynie o

70%

„Ręczne liczenie wszystkich produktów było bardzo uciążliwe i zdarzały się niejednokrotne pomyłki 
podczas inwentaryzacji. Przeprowadzanie jej telefonem komórkowym z pomocą wagi i kodów 
kreskowych znacznie skróciło czas, a co najważniejsze wyeliminowało błędy.”

Michał Uszko, Teatro Cubano Kraków



Aplikacja GoKDS - przyspiesz obsługę w kuchni
Zautomatyzowanie komunikacji z kuchnią sprawi, że przyjmowanie i realizowanie zamówień w Twoim lokalu będzie odbywać się
w szybki i bezbłędny sposób.

Zależy Ci, aby Twoi klienci byli szybko i starannie obsłużeni nawet 
przy dużym ruchu w lokalu?

Przyspiesz komunikację między salą a kuchnią inwestując w 
niezawodny system KDS

Przyjmuj precyzyjne zamówienia, dzięki czemu skrócisz czas 
wydania ich klientom

Wpływaj na zadowolenie klientów

Realizujesz zamówienia z odbiorem osobistym przy ladzie i za 
każdym razem przekrzykujesz wszystkich obecnych w lokalu?

Wyświetlaj numery zamówień gotowych do odbioru na ekranie 
telewizora

Unikaj niepotrzebnych kolejek po odbiór zamówienia

Ogranicz możliwe błędy pracowników do minimum

Wydawaj zamówienia bez pomyłek

Ile razy Twój pracownik pomylił się i przekazał złe zamówienie
na kuchnię?

Drukuj zamówienia na drukarce bonowej lub wyświetlaj 
na ekranie telewizora w kuchni

Zmieniaj statusy zamówień jednym kliknięciem

Unikaj błędów przy wydawaniu posiłków z kuchni

Przyjmuj zamówienia szybciej

Przyspiesz obsługę na 
kuchni o

30%
Zredukuj koszt papiero o

50%
Skróć czas przyjęcia 

zamówienia o

40%

„Wybraliśmy system GoPOS, ponieważ daje on naszym kelnerom większą swobodę działania. 
Dodatkowo system numerków pozwolił nam w prosty sposób przyspieszyć realizację zamówień
i obsługę gości.”

Stanisław Majerczyk, Gospoda u Olejorzy

„Prowadzę dwupiętrowy lokal w centrum Krakowa. Jakiś czas temu zdecydowałem się na 
wyposażenie kelnerów w tablety, aby jak najbardziej ograniczyć czas związany z obsługą zamówień. 
Obecnie po przyjęciu zamówienia przez kelnera trafia ono od razu na bar oraz kuchnię, co znacznie 
przyspiesza cały proces.”

Tobiasz Kałkowski, Bubble Toast



Aplikacja GoClient - twórz systemy lojalnościowe
Za pomocą systemu lojalnościowego GoClient nagradzaj stałych klientów oraz twórz vouchery i kody rabatowe, by przyciągnąć 
nowych gości do swojego lokalu.

Czy wiesz, że nagradzanie stałych klientów przynosi długofalowe 
korzyści?

Zachęć klientów do jeszcze częstszych i bardziej 
systematycznych odwiedzin wykorzystując program 
lojalnościowy

Nagradzaj stałych klientów poprzez przyznawanie 
spersonalizowanych kart

Przypisuj indywidualne zniżki swoim klientom

Stwórz Karty Stałego Klienta

Jakie działania podejmujesz, by przyciągnać do swojego lokalu 
nowych klientów?

Generuj kody rabatowe dla nowych klientów

Twórz promocje cykliczne lub na wybrane dni tygodnia

Organizuj konkursy poprzez tworzenie voucherów 
kwotowych

Generuj kody rabatowe i vouchery

Zwiększ sprzedaż o

37%
Podnieś rozpoznawalność

marki o

50%
Zwiększ wizyty stałych

klientów o

43%

„Karty klubowicza cieszą się w klubie olbrzymią popularnością. Pozwalają one wchodzić naszym 
stałym klientom bez konieczności czekania w kolejce. Na duży plus mogę zaliczyć również możliwość 
tworzenia Happy Hours w wybranych dniach tygodnia oraz w konkretnych godzinach.”

Tobiasz Kałkowski, Prozak 2.0

Karta Stałego
Klienta

Vouchery
i kody rabatowe

Nagradzanie
klientów

Większa
promocja lokalu



Aplikacja GastroSupplier - zautomatyzuj zakupy
Z tą aplikacją zautomatyzujesz zakupy w swoim lokalu, dzięki czemu będziesz mieć realny wpływ na optymalizację kosztów i 
precyzyjne zamówienia towaru. 

Ile czasu zajmuje Ci stworzenie ręcznego zestawienia cen i 
aktualnych promocji z kilku różnych hurtowni?

Porównuj ceny tych samych produktów w różnych 
hurtowniach

Twórz zestawienia towaru po najniższych cenach

Realizuj zamówienia minimalizując koszty

Rób zamówienia po atrakcyjnych cenach

Ile razy w miesiącu zamawiasz towar i systematycznie
spisujesz jego stany?

Zapewnij swojemu biznesowi przejrzystość dzięki 
integracji z systemem sprzedaży oraz magazynem

Kontroluj stany towaru i zamawiaj po atrakcyjnych 
cenach to, co przynosi bieżący zysk

Kontroluj bieżące stany towaru

Oszczędź czas do

80%
Zredukuj błędy o

65%
Ogranicz koszty o

50%

Automatyzacja
procesu zamówień

Zestawienia z
hurtowni

Wyraźna
oszczędność

Precyzyjne
listy zakupów



... 
i wiele innych

Integracje GoPOS - ulepsz swój system
Przyspiesz pracę swojego lokalu i rozszerz funkcjonalność systemu poprzez zewnętrzne integracje. Wybieraj w GoPOS co 
potrzebujesz i uruchamiaj to jednym kliknięciem. 

Czy wiesz, że przyjmowanie zamówień w jednej aplikacji znacznie 
usprawni pracę Twojego zespołu?

Zintegruj system z zewnęrznymi portalami

Przyjmuj zamówienia korzystając z jednego urządzenia

Oszczędzaj czas dzięki wyświetlaniu zamówień bezpośrednio 
na ekranie Twojego POS’a

Ogranicz możliwe błędy pracowników przy realizacji zamówień

Zarządzaj zamówieniami z jednego
miejsca

Zastanawiasz się, w jaki sposób połączyć opłaty gości za pobyt w 
obiekcie z zamówieniami w hotelowej restauracji?

Przypisuj zakupy gości do rezerwacji hotelowej w prosty 
sposób

Kontroluj i ustawiaj dowolnie limity wydatków na usługi 
dostępne w hotelu

Rozliczaj gości przy wymeldowaniu dzięki wszystkim 
rachunkom w jednym miejscu.

Obsługuj kompleksowo gości 
hotelowych

Brak własnych kierowców ogranicza sprzedaż zamówień online
w Twoim lokalu?

Skorzystaj z usług zewnętrznych firm przewozowych

Zarabiaj więcej otwierając się na nowe możliwości 
prowadzenia sprzedaży

Szybko dostarczaj zamówienia do klientów

Korzystaj z usług firm kurierskich



Zaufało nam 1000+
Restauracji, Klubów & Pubów
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