


Multinet Up ile
çalışan kazanır!

Multinet Up tüm giderleriniz için çözümler 
sunuyor, hem firmanız hem de çalışanlarınız 

kazanıyor!

Multinet Up Türkiye’nin lider finansal teknoloji ve hizmet 
şirketidir. Yarattığı yenilikçi finansal teknolojilerle kurum 

ve kuruluşlara, onların çalışanlarına ve tüketicilere "değer 
yaratan” çözümler tasarlar ve sunar.



Multinet Up şirket giderleri için çözümler sunuyor, hem firmalar hem de çalışanları kazanıyor!

Multinet Up Türkiye’nin lider finansal teknoloji ve hizmet şirketidir. Yarattığı yenilikçi finansal teknolojilerle kurum ve kuruluşlara, 
onların çalışanlarına ve tüketicilere "değer yaratan” çözümler tasarlar ve sunar.

Rakamlarla Multinet Up



Kurumsal firmaların ve kamu kuruluşlarının, 
çalışanlarına sağladığı yan hakların dijital ve 
fiziksel ortamda ödeme sistemleri altyapısıyla
yönetimi

Ortak tedarik sistemleri

Bireyler ve işletmeler için ön ödemeli hesap
yönetimi, cüzdan ve kart hizmetleri, para 
transferi ve fatura ödeme hizmetleri
sunmaktadır.

Yemek Kartı Akaryakıt
Çözümü

Hediye Kartı

Sadakat
Platformu

Kurumsal Seyahat
Platformu

Operasyonel
Araç Kiralama

Araç Yıkama ve
Vale Hizmeti

Giriş & Çıkış
Takip Hizmeti

Multinet
Business

Kurum ve
Üye İş Yeri

Toplu Satın Alma
Çözümü

Sanal POS ve
Ödeme Altyapısı

Bireylere Yönelik
Ön Ödemeli Kart

Eğlence ve
Yaşam Kartı

Şirketlere Faydalar Yönetimi Tedarik Çözümleri Finansal Hizmetler Platformu

Multinet Up, 3 ana alanda faaliyet göstermektedir;

Temsil Kartı





MultiNet ile hem siz
hem de çalışanlarınız

kazansın!

MultiNet ile firmanız yemek giderlerinde %100 vergi 
avantajı elde ederken, çalışanlarınız yaptıkları 
harcamalardan %25’e varan TatlıPara kazanır.



30.000
noktada
harcama

yapabilirsiniz.

Günlük harcama
limiti

belirleyebilirsiniz.

Şirketinize
%100 vergi

avantajı
sağlarsınız.

Harcama ve
bakiye bilgilerini
kolaylıkla takip

edebilirsiniz.

Çalışanlarınıza
bakiyeleri azaldıkça

bireysel bakiye
yükleme imkânı

sağlarsınız.

Tek faturayla
operasyonel

kolaylık
elde edersiniz.

Size özel
kampanyalarla
avantajlarınızın

katlanarak
artmasını

sağlarsınız.

TatlıPara
noktalarında
harcadıkça

kazandırarak
çalışan

memnuniyetini
artırırsınız.

MultiNet şirketinize nasıl kazandırır?



MultiNet kullanıcılarına, Türkiye'nin dört bir yanında 5.000'in üzerinde MultiNet üye noktasında yapılan 
harcamalardan TatlıPara kazandıran bir kampanya platformudur. 

Multinet kullanıcıları, TatlıPara kampanyalarını ve kazandıkları hediye bakiyeleri MultiPay üzerinden takip 
edebilir. TatlıPara hediyeleri kart bakiyesine eklenir ve değeri TL ile eşittir.

TatlıPara sadakat sistemi nedir?



MultiPay ile neler yapabilirsiniz?

Multinet Up’ın mobil cüzdanı MultiPay!

Fotoğraf ile kart ekleme

Kredi kartı ile
bakiye yükleme

Güncel kampanyaları 
görüntüleme

Karekod ile kartsız
ödeme

Harcama noktalarını haritada 
görüntüleme

Kart ve bakiye işlemleri

Hesap yönetimi ve
kayıp bildirimi

Temassız özelliği ile hızlı ve 
güvenli ödeme



Teşekkürler…


