
Marzec 2021 - rok od wejścia w życie pierwszego lockdownu gastronomii 
w Polsce i powstania knajp.pl - kooperatywy restauracji non-profit i portalu 
umożliwiającego restauratorom bezprowizyjną sprzedaż online.

● Restauracje oferujące swoje dania na portalu knajp.pl nie płacą 
prowizji od wartości zamówień. 

● Sprzedaż knajp.pl (głównie w Warszawie) - 2.6 mln PLN; ponad 1 
milion PLN oszczędności na prowizjach, które trafiły bezpośrednio 
do restauratorów; średni koszyk zamówień knajp.pl wynosi 95 zł.

● Knajp.pl jest portalem agregującym restauracje, co zapewnia 
wygodę wyboru i zamawiania jedzenia dla gości przy 
jednoczesnym zachowaniu całości przychodu dla restauratora. 



Problem:

● Pandemia Covid-19 i kryzys 
związany z trwającym od pół roku 
lockdownem gastronomii. 

● Ograniczenie działalności do 
serwowania dań z dowozem i na 
wynos.

● Ogromne koszty platform do 
zamawiania jedzenia dla 
restauratorów: 30%+ prowizji od 
wartości zamówień + opłaty po 
stronie klienta i restauracji.

● Knajp.pl - kooperatywa restauracji 
zorganizowana przez restauratorów 
- osoby z branży (non- profit).

● Wspieranie branży poprzez 
zamawianie bezpośrednio z 
restauracji. 

● Na knajp.pl kwota, którą płaci gość 
za zamówienia stanowi w całości 
przychód restauratora: BRAK 
PROWIZJI 

Rozwiązanie



W ramach współpracy z Knajp.pl oferujemy:
- Udział w portalu agregującym restauracje knajp.pl i bezprowizyjną 

sprzedaż.
- Preferencyjne warunki abonamentu UpMenu (system do obsługi 

zamówień dla restauratora)
- Dostęp do preferencyjnych ofert firm realizujących dostawy (m.in. 

FREE NOW)
- Wspólne akcje promocyjne z korporacjami, które wykupują vouchery do 

wykorzystania w restauracjach na knajp.pl oraz z m.st. Warszawa.
Zapraszamy restauratorów z Warszawy i całej Polski do dołączania   
przez stronę: www.knajp.pl 

Współpraca 

http://www.knajp.pl


Knajp.pl jest inicjatywą non-profit, jednak po roku działania musieliśmy 
wprowadzić składkę, by po równo pokrywać koszty administracyjne i obsługi 
portalu.
Koszty dla restauratora:  
200 zł / miesięcznie  - składka knajp.pl
29 - 299,40 - abonament UpMenu (w zależności od liczby zamówień, pełen 
cennik znajduje się na tej stronie.

Knajp.pl i UpMenu nie pobierają prowizji od wartości sprzedaży, dzięki 
czemu cała kwota zamówienia trafia do Ciebie. 

Koszt

https://www.knajp.pl/start#cennik


Knajp.pl w mediach:


