
Ч удиш се къде 
да отидеш да вечеряш?

Или къде да организираш бърз 
работен обяд? Прелистването на 
страници и ровенето в интернет 
е начин да се справиш с проблема, 
но PLAYBOY пробва по-лесно 
и бързо решение – www.rezzo.bg. 
Може все още да не си чувал за 
сайта, защото той е само на някол-
ко месеца, но това не значи, че не 
работи перфектно. 
Идеята е проста – можеш да си ре-
зервираш маса в някой от многото 

ресторанти и заведения в София.  
Огромният плюс - получаваш от 
10 до 40 процента отстъпка от 
сметката - тоест може да се окаже, 
че ще обядваш за по-малко пари, 
отколкото, ако си купиш продукти-
те и си ги сготвиш вкъщи.. 
Другото голямото предимство 
е, че спестяваш време да търсиш 
подходящо място и да звъниш по 
телефона. Просто е – резервираш и 
получаваш SMS, за да не забравиш. 
Ресторантът, който си харесал, 
също получава съобщение, за да 

запази масата ти. 
Освен това за всеки ресторант 
пише каква кухня предлага, 
както и каква е средната 
сметка на човек, за да мо-
жеш да прецениш дали ще 
ти допадне. 
А в добавка – менюто на 
въпросното заведение е 
налично онлайн, така че 
можеш да си избереш какво 
ще похапнеш още преди да си 
стъпил през вратата му.
Какво чакаш още?
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ЗапаЗи маса 
с до 40% отстъпка с Rezzo!  
Бързо, лесно и удоБно! www.Rezzo.bg
първата крачка към разнооБразната и достъпна храна

 подобна онлайн услуга би била 
немислима без обратна връзка и в 
това отношение www.rezzo.bg дори 
настоява да я получи. ден след 
резервацията получаваш напомнящ 
мейл, че би било добре да оцениш 
обслужването и храната.

при това не само с така модерните за 
това звездички, а и с кратък текст.
отрицателните коментари не се 
трият, така че имаш шанс съвсем 
реално да видиш мнението на хората, 
посетили дадено място

Оцени ресторанта

Действай с 
телефона

  като повечето 
модерни услуги
www.rezzo.bg е 
достъпна и през 
всички мобилни 

устройства, което я 
прави още по-лесна и 
удобна за използване. 

при това сайтът е с 
responsive дизайн – 
тоест автоматично 
се адаптира към 
резолюцията на 
екрана, с който 

разполагаш. съответно 
резервацията през 
телефона отнема 

съвсем малко време и 
енергия и може да се 
направи докато пиеш 
първия коктейл след 

работа и се чудиш как 
да продължи вечерта

www.rezzo.bg
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