Birlikten kuvvet
doğar
Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma
ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan
Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken kazandıran teklifler ile
cazip avantajlar sunar.

www.multiavantajbusiness.com
www.multinet.com.tr
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Multiavantaj Business’ın
faydalar dünyasını
keşfedin!
Kurumsal firmaların satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını özel indirimler ve
fırsatlarla karşılamalarına imkan sağlayan Multiavantaj Business’ın arkasında,
ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biri olan Up Group’un
ve Türkiye’nin yenilikçi firması Multinet’in sağladığı güven var.

Multinet’li olmanızda “fayda” var.

Multinet kimdir?
1999 yılında kurulan Multinet, firmalara,
müşterilerine, üye işyerlerine ve
çalışanlarına fayda sağlayan ve katma
değerli çözümler sunan teknolojik bir
servis şirketidir. Türkiye’de ve dünyada
akıllı kart teknolojisini kurumsal
harcamalar ve maaş dışı ödemeler
alanında kullanan ilk şirkettir. Multinet,
2010 yılında Fransız Up Group ailesine
dahil olarak uluslararası bir yapının
parçası haline gelmiştir.
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Up Group kimdir?

Up Group, ödeme kartı pazarının dünyadaki üç büyük oyuncusundan biridir. Sektördeki
50 yılı aşan tecrübesi ile Multinet’in gücüne güç katan, uluslararası bir yapının parçası
haline getiren Fransız ortağıdır.
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Multiavantaj Business
nedir?

Multiavantaj Business, Multinet’in kurumsal firmaların toplu satınalma ve
tedarik süreçlerine destek veren, indirim ve fırsatlar sunan, bu sayede
operasyonel yüklerinin azaltılmasına katkıda bulunan özel bir platformudur.
Ürün ve hizmet alımlarında Multinet’in geniş tedarikçi zincirinin gücünü
kullanarak, kurumsal müşterilerine elektrik, konaklama, güvenlik, kurye,
kırtasiye, akaryakıt gibi geniş bir yelpazede avantajlı satınalma hizmeti sunar.

Rakamlarla
Multiavantaj Business
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KATEGORİDE SATINALMA
İMKANI
*2014 yıl sonu itibariyle alınan raporlara göre belirlenen rakamlardır.

Multiavantaj Business ile daha güçlüsünüz.

Multiavantaj Business’ın
kurumunuza sağladığı faydalar
• İhtiyacınız olan teklifleri bir araya getirip sunar, iş yükünüzü hafifletir.
• Pek çok firmanın satınalma gücünü birleştirir ve size en etkili ve
kazançlı teklifleri getirir.
• Birleşen satınalmanın gücüyle size piyasa fiyatının çok daha altında satınalma
yapma imkanı tanır.
• Kaliteli ürün ve hizmete, avantajlı fiyata ulaştırır, operasyonel kârlılık sağlar.
• Satınalma kalemlerinizde tasarruf ettiren fiyatlarla rekabet gücünüzü artırır.
• Piyasa talep ve koşullarına göre kendini sürekli yeniler.
• Gerekli alanlarda ürün ve hizmet kampanyaları düzenler.
• Pazarlıkta zorlandığınız, genel giderler içerisinde gözden kaçırdığınız ya da
uzmanlığınızın bulunmadığı tedarik kalemlerinde, maliyet avantajı içeren, kalıcı
ve gerçek teklifler sunar.
• Ücretsiz üyelik imkanı sunar.

Multiavantaj Business sistemi
nasıl kullanılır?

MULTINET’Lİ FİRMA
MULTİAVANTAJ BUSINESS
ÜYELİK BAŞVURUSUNDA
BULUNUR.

ÜYELİK SÜRECİ
TAMAMLANDIKTAN
SONRA TEDARİK
KALEMLERİNİ BELİRLER.

İHTİYAÇ DUYDUĞU
TEDARİK KALEMLERİNİ
MULTINET SATIŞ TEMSİLCİSİNE
BİLDİRİR.

MULTIAVANTAJ BUSINESS
HER BİR TEDARİK
KALEMİ İÇİN UYGUN
TEKLİFLERİ FİRMAYA SUNAR.

FİRMA, İHTİYACI OLAN ÜRÜN
YA DA HİZMETE PİYASA FİYATININ
ALTINDA VE EN UYGUN
KOŞULLARLA SAHİP OLUR.

En kaliteli ve güçlü
tedarikçilerin
buluştuğu platform
Multiavantaj Business ile 14 kategoride en iyi tedarikçilerden,
en iyi koşullarda toplu satınalma imkanına sahip olursunuz.
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Multiavantaj Business’lı
olmanızda fayda var!
Siz de Multiavantaj Business dünyasına katılmak için bizi arayın.

mabinfo@multinet.com.tr
www.multiavantajbusiness.com
www.multinet.com.tr
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Multinet Çağrı Merkezi

Her ihtiyaca uygun bir Multinet çözümü mutlaka vardır.

Çalışana fayda paketi
RESTONET

PASSNET

• Harcadıkça TATLIPARA kazandıran
Türkiye’nin ilk ve tek yemek kartı,
• Kurumunuza %89’a varan vergi avantajı sağlar,
• 14.000 kurumsal müşterinin,
• 760.000 kart kullanıcısının,
• 25.000 anlaşmalı üye noktanın tercihi.

• Kişiselleştirilebilir giriş çıkış ve mesai takip kartı.

GIFT
• Kurumsal teşvik ve yardımların en modern yolu,
• Türkiye’nin ilk hediye kartı,
• Çalışanlarınıza ihtiyaçlarına göre seçim imkanı sunan
benzersiz sistem,
• Kurumunuza %38,47’ye varan vergi avantajı sağlar,
• 94.553 kart kullanıcısının, 4.282 anlaşmalı noktanın,
384 kurumsal müşterinin tercihi.

Şirket araçlarına fayda paketi
MULTICAR

PETRONET

• Türkiye’nin 81 ilinde hizmet ağına sahip
filo kiralama şirketi,
• Yurt çapında 250 servis,
• 764 kurumsal müşteri,
• 4.621 araç,
• 6 ilde yerel plaka,
• 7/24 hizmet.

• Akaryakıt kullanımızda tasarruf etmenizi sağlarken,
giderlerinizi tek faturada yönetmenize imkan tanıyan
Multinet hizmeti,
• 3.800 kurumsal müşteri,
• 1.100 Shell istasyonu,
• 26.000 araç,
• Türkiye genelinde yaygın istasyon ağı.

Kurumsal seyahat ve
konaklamalarda fayda paketi

Toplu satınalma ve tedarik
süreçleri fayda paketi

OTELNET

MULTIAVANTAJ BUSINESS

• İş seyahatleri ve konaklamalarında avantajlı
çözümler sunan Multinet hizmeti,
• Konaklama, uçak bileti, araç kiralama,
transfer, toplantı organizasyonu hizmetleri,
• 335 kurumsal müşteri,
• 14.569 kart kullanıcısı,
• 520.000 geceleme,
• Türkiye’nin her yerinde 1.000 anlaşmalı nokta.

• Firmanıza satın alırken kazandıran, avantajlı
fiyatlar ve koşullar sunan benzersiz Multinet
hizmeti,
• Geniş tedarikçi zinciri.
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