ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976.
Ήταν ανέκαθεν και παραμένει αμιγώς εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων.
Η φιλοσοφία μας έχει ως σημείο αναφοράς την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
με τον πελάτη, μέσα από ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, που βασίζεται
στη φιλική και εγκάρδια συμπεριφορά των εργαζομένων και φυσικά στην
αξεπέραστη ποιότητα των φρέσκων προϊόντων μας.

Απόλυτη προτεραιότητα μας είναι να στηρίζουμε συνειδητά και με συνέπεια τα
ελληνικά νοικοκυριά, προσφέροντας τα προϊόντα που επιθυμούν οι πελάτες μας
στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, ποικιλία και φυσικά στη χαμηλότερη δυνατή
τιμή.
Το δίκτυο καταστημάτων My market αριθμεί έως σήμερα 224 καταστήματα
λιανικής, τα οποία βρίσκονται σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους σε όλη την
επικράτεια, τόσο στις ηπειρωτικές όσο και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
My Market
Κέρδος για τον εργοδότη
Λειτουργούν αποδοτικά για την εταιρία που επιλέγει τις διατακτικές ως παροχή για
τους εργαζομένους της:
Αμείβει τον εργαζόμενο για την υπηρεσία που προσφέρει και παράλληλα
εκπίπτουν ως ημερήσια δαπάνη (Ν.2336/95, Ν.3296/04, Ν.3842/10 & Ν.4172/13
άρθρο 14) - Tο συνολικό ετήσιο ποσό ανά εργαζόμενο μπορεί να ανέλθει έως τα
1.452€.
Για παράδειγμα: Ένας εργοδότης θέλει να καταβάλει 1.452€ πριμ μέσω της μισθοδοσίας
σε εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.000€.
Οι επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές για τον εργοδότη είναι 363,87€ (επιπλέον δηλαδή
κόστος 1452€+363,67€=1815,87€), ενώ το καθαρό ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος είναι
929,88€ (1452€-522,12€).
Αντιθέτως, εάν το πριμ αυτό δοθεί με την μορφή διατακτικών, τότε ο εργοδότης
«κερδίζει» 363,87€ καθώς δεν καταβάλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές, ενώ και ο
εργαζόμενος επωφελείται καθώς λαμβάνει στην ουσία ολόκληρο το ποσό των 1.452€.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
My Market
Κέρδος για τον εργοδότη
Προσφέρεται έκπτωση ανάλογη με τη συνολική αξία τους.
Αποτελούν μια έξυπνη επιλογή, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα
και ως παροχή αλλά και ως κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
Βελτιώνει την καθημερινότητα των εργαζομένων, συμβάλλοντας στην αύξηση της
παραγωγικότητας τους και οδηγώντας σε αύξηση της αποδοτικότητας της
εταιρείας που τις παρέχει.
Παρέχει αίσθημα φροντίδας προς το εργατικό δυναμικό και προβάλει το
ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρείας.
Αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση νέων ικανών στελεχών.

Η παροχή υπηρεσιών διατακτικής αποτελεί «κλειδί» για την απόδοση των
εργαζομένων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
My Market
Κέρδος για τον εργαζόμενο
Αμείβεται για όποια υπηρεσία προσφέρει (π.χ. Bonus πωλήσεων, bonus
αξιολόγησης μηνιαίου στόχου) χωρίς να υπόκειται σε καμία κράτηση.
Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και η αγοραστική δύναμη του, εφόσον δεν
επιβαρύνετε πλέον οικονομικά για αυτό το πάγιο έξοδο (εξοικονομεί χρήματα σε
μηνιαία βάση).
Ο συνδυασμός των πολλών προσφορών και των ανταγωνιστικών τιμών,
προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στα χρήματα του και βοηθούν στην αύξηση της
αγοραστικής του δύναμης.
Ευκολία στην εξαργύρωση των διατακτικών λόγω του μεγάλου δικτύου
καταστημάτων My market.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η ημερομηνία λήξης τους συμφωνείται από κοινού. Σε περίπτωση παρέλευσης
του χρόνου εξαργύρωσης υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης τους.
Η εξαργύρωση τους γίνεται σε όλα τα καταστήματα λιανικής My market, και
αφορά σε αγορές όλων των ειδών.
Η παράδοση τους γίνεται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών.
Η χρέωση των διατακτικών γίνεται με τιμολόγιο του άρθρου 6.
Η πληρωμή τους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

 Με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό.
 Με πληρωμή σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας.

Θα περιμένουμε με χαρά να σας
εξυπηρετήσουμε

