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Seznamte se a využívejte!  
Skupina Up 
Již padesát let se na mezinárodním trhu s kupony a benefity pohybuje skupina Up (dříve Groupe  
Chèque Déjeuner), nejsilnější hráč ve svém oboru. Pro postavení skupiny Up je určující neustálé  
zdokonalování nabídky služeb a pečlivé vyhodnocování potřeb a očekávání zákazníků. 
 
Skupina Up je společnost vyznávající sociální a lidské hodnoty. Filosofií, která je naším základním  
stavebním kamenem, je možnost svobodného výběru benefitů pro každého zaměstnance. 

Filosofie Up 





stravenky 

zdraví adrenalin 

pochvala 

dovolená 

pojištění 

vzdělávání 
kultura 

sport 

nákupy 



Nefinanční odměny 

Nefinanční odměny 
»  Daňově osvobozeny 
»  Hrazeny z FKSP, sociálního fondu   

     či ze zisku po zdanění 

»  Úspora až 36% proti finančním odměnám 
 

E-tip 
»  Daňovou úsporu se stravenkami 

Chèque Déjeuner a dalšími poukázkami 

si jednoduše spočítáte on-line 

    na  www.seky.cz v sekci kalkulačky. 

Finanční odměny 
»  Podléhají dani z příjmů a odvodům  

zdravotního a sociálního pojištění na  

straně zaměstnavatele i zaměstnance 
»  Výrazně vyšší nákladovost 

Finanční odměny 

http://www.seky.cz/


Vybírejte a kombinuje! 
Máme správnou odměnu pro každého 

Nabízíme ucelený systém odměňování vhodný pro všechny typy  
soukromých společností i státních organizací. 

Stravenky: 

Benefitní  poukázky: 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

- dárková poukázka 

On-line benefitní účet: 

» 



Nízká 
nezaměstnanost 

Vysoká 
fluktuace 

Náročná 
administrativa 

Časová 
náročnost 

Mnoho 
složitých 
systémů 

Nerovnoměrné 
rozdělení 
benefitů 

Vysoké 
náklady 



CO JE GALLERY βETA 

Nejnovější on-line kafeterie na českém trhu. Systém Gallery βeta nabízí inteligentní 
správu všech motivačních programů integrovanou do jediného systému. Gallery βeta 
umožňuje on-line sledování bodového konta, jeho využívání a přesně monitoruje 
skladbu využívaných služeb. Je nekonečně přizpůsobivá konkrétním potřebám a přináší 
mnoho  užitečných funkcí. 

• Přehledné strukturování benefitů 
• Snadná orientace 
• Rychlé vyhledávání  
• Jednoduché ovládání 



Nástroj pro správu a poskytování zaměstnaneckých benefitů 

Monitoruje využívání benefitů –  efektivní plánování  

Reporting  

Nastavení kombinace různých benefitů  

Komunikační kanál k zaměstnancům 

Jednoduché ovládání, design a jeho flexibilita 

Struktura prezentace benefitů na míru uživatele 



 

Příspěvek na volnočasové aktivity 

 

Benefit za dodržování fondu pracovní doby  

 

Zaměstnanecká soutěž o úsporu nákladů /pohonné hmoty, tisk apod./ 

 

Spolupráce při náborech – tip na nového kolegu 

 

Odměna za zlepšovací návrhy 

… a co napadá Vás? 

Aplikace v praxi 



GALLERY βETA – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 

KAFETERIE MANAŽER ANKETY LOSOVÁNÍ HODNOCENÍ 

HROMADNÝ 
NÁKUP 

SMĚNÁRNA AUKCE FINANCE STRAVENKY 

MOJE ODMĚNA ORGANIGRAM 
CHAT A 

NÁSTĚNKA 



DĚKUJI ZA POZORNOST 
Petra Gubíková 

WORKSHOP VE 14:00 HODIN: 

 

„Ochutnejte výhody Kafeterie - 

 - Komplexní on-line řešení zaměstnaneckých benefitů“ 


