


Moi Drodzy,

Oddajemy w Wasze ręce przewodnik do Platformy Benefitów Glovo. Jest to narzędzie pozwalające na 

samodzielny wybór świadczeń pozapłacowych czyli benefitów, z dostępem online 24 godziny na dobę, 

365 dni roku.

Przewodnik jest podzielony na rozdziały, w których znajdziesz odpowiedzi na pytania jakie mogą się pojawić 

przy codziennym użytkowaniu.

Idea jaka towarzyszyła nam przy tworzeniu Platformy Benefitów Glovo to WOLNOŚĆ WYBORU, 

bo przecież każdy z nas jest inny! Dlatego główną zaletą tego rozwiązania jest elastyczność, umożliwiająca 

dobranie benefitów do potrzeb i zainteresowań naszych kurierów oraz ich rodzin. To jednak nie koniec 

korzyści. Platforma daje Ci dostęp do unikalnych ofert oraz rabatów u wielu partnerów. 

SPRAWDŹ, EKSPLORUJ I WYBIERAJ TO, NA CO MASZ OCHOTĘ. 

TO NAZYWAMY WOLNOŚCIĄ WYBORU!

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół GLOVO
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WPROWADZENIE

WPROWADZENIE05



Witaj na PLATFORMIE GLOVO!

Już dziś możesz samodzielnie zawnioskować o wybrane przez Ciebie benefity oferowane przez naszą firmę 
oraz dokonać zakupu ofert dodatkowych przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

Każdy z nas jest inny – mamy wolność wyboru!

By rozpocząć przygodę z Systemem Glovo, niezbędne jest posiadanie konta e-mail, dzięki 
któremu będziesz mógł:
- zalogować się do systemu (to właśnie tutaj otrzymasz e-mail z hasłem) 
- otrzymywać vouchery zakupowe oraz potwierdzenia wszystkich transakcji.

WPROWADZENIE 06



REJESTRACJA W SYSTEMIE07

REJESTRACJA W SYSTEMIE 
I PIERWSZE LOGOWANIE



REJESTRACJA W SYSTEMIE 08

 PROCES REJESTRACJI

W trakcie uruchomienia programu lojalnościowego Glovo, dostaniesz na Twój adres email (przekazany nam 
przez Glovo) wiadomość z linkiem aktywacyjnym:

Karol



REJESTRACJA W SYSTEMIE09

Hasło ze względów bezpieczeństwa musi spełniać następujące wymagania: 
• minimum 8 znaków, 
• przynajmniej jedna wielka litera, 
• przynajmniej jedna cyfra, 
• przynajmniej jeden znak specjalny - przykład znaków specjalnych: !@#$%^&*(). 
• hasło nie może zawierać polskich znaków.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła, ZAPISZ JE.
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AKTYWACJA W SYSTEMIE11

PIERWSZE LOGOWANIE

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła zgodnie ze standardami Firmy, możesz zalogować się do serwisu 
pod adresem:  

HTTP://PANEL.MOTIVIZER.PL 
Od tej pory do logowania do systemu Motivizer używaj powyższego adresu.



AKTYWACJA W SYSTEMIE 12

Aby się zalogować należy wpisać LOGIN (Twój adres email przekazany nam przez Glovo) i nadane wcześniej 

hasło, po czym zatwierdzić wybierając ZALOGUJ 



AKTYWACJA W SYSTEMIE13

Przy pierwszym uruchomieniu, System Kafeteryjny poprosi Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz zaakceptowanie regulaminu:

BEZ POTWIERDZENIA DWÓCH PIERWSZYCH, nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych – 
dostęp do systemu nie jest w takiej sytuacji możliwy.



AKTYWACJA W SYSTEMIE - RESETOWANIE HASŁA 14

RESETOWANIE HASŁA

Jeżeli zapomniałeś hasła, nic się nie stało! Możesz je 
zresetować. Na stronie Logowania wybierz:

 „ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA? KLIKNIJ TU.”

Wystarczy podać emaila, na który jest zarejestrowane Twoje 
konto w Motivizer. Na Twojego emaila zostanie wysłana 
wiadomość z linkiem do resetowania hasła.



AKTYWACJA W SYSTEMIE - RESETOWANIE HASŁA15

Po otrzymaniu wiadomości e-mail, należy wybrać wskazany link. W następnym kroku system poprosi o 
wprowadzenie Twojego nowego, unikalnego hasła:

Hasło ze względów bezpieczeństwa musi spełniać następujące wymagania: 
• minimum 8 znaków, 
• przynajmniej jedna wielka litera,
• przynajmniej jedna cyfra, przynajmniej, 
• jeden znak specjalny - przykład znaków specjalnych: !@#$%^&*(), 
• hasło nie może zawierać polskich znaków.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła, ZAPISZ JE.

STRONA GŁÓWNA 
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STRONA GŁÓWNA 
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Po zalogowaniu do systemu, potwierdzeniu zgód i regulaminów znajdziesz się na stronie głównej platformy 
benefitów Glovo. 



STRONA GŁÓWNA 18

Na głównej stronie, po zalogowaniu do systemu wyróżniamy obszary opisane dalej:

MOJE KONTO
W prawej części, po wybraniu ikonki konta, pojawia się link do ustawień konta – „Moje konto”.

WIDGET POWITALNY

GÓRNE MENU (NAGŁÓWEK)



STRONA GŁÓWNA - MÓJ PROFIL19

MÓJ PROFIL

DANE PODSTAWOWE
W sekcji tej zawarte są wszystkie niezbędne informacje pozwalające na dostęp do Motivizer.
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Na potrzeby programu lojalnościowego Glovo, Motivizer wykorzystuje:

• LOGIN (NAZWA UŻYTKOWNIKA) – Twój adres email przekazany nam przez Glovo.

• IMIĘ

• NAZWISKO

• ADRES E-MAIL

Wszystkie inne dane nie są niezbędne, a jeśli będą potrzebne do wprowadzenia, poprosimy o nie w 
odrębnych komunikatach.

USTAWIENIA
W tym miejscu możesz: zmienić hasło oraz wybrać wersję językową Systemu. Domyślnie ustawiona jest 
wersja polska.
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DANE KONTAKTOWE
W tym miejscu możesz wprowadzić dane dotyczące Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca, do którego 
będą dostarczane fizyczne świadczenia np. karty przedpłacone, czy też zamówione usługi.

ZAMÓWIENIA
System Motivizer podsumowuje wszystkie zamówienia, które złożyłeś:
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STAN PUNKTÓW
W tym miejscu możesz sprawdzić z jakiego źródła oraz ile punktów otrzymałeś.

PORTFEL

HISTORIA DOŁADOWAŃ
W tej zakładce możesz sprawdzić szczegółowo z jakiego źródła oraz ile punktów otrzymałeś od Glovo. 
Ponadto, system pokazuje ile pozostało punktów z zasilenia w bieżącym okresie oraz czy punkty mają 
ustaloną „datę wygaśnięcia” Widoczna jest również informacja na temat statusu punktów.

HISTORIA OBCIĄŻEŃ
System pokazuje, kiedy i na jakie świadczenia wydałeś swoje punkty.
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POWIADOMIENIA
W tym miejscu możesz odczytać wszystkie powiadomienia wysyłane do Ciebie przez Motivizer, w tym 
powiadomienia wysłane za pomocą wiadomości e-mail:
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Gdy wybierzesz okienko z wiadomością, nastąpi jej rozwinięcie.

Gdy zaznaczysz kwadrat po lewej stronie tytułu, jak na slajdzie poniżej, otworzy się pasek górny, w którym 
będziesz mógł zatwierdzić wiadomość lub ją usunąć.
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KONTAKT
Tutaj możesz zgłosić chęć kontaktu z Administratorami Motivizer:

Wymagane pola to:

• RODZAJ KONTAKTU

• TREŚĆ WIADOMOŚCI
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KOMENTARZE
W tym miejscu znajdziesz wszystkie komentarze dotyczące realizacji świadczenia, zarówno zgłoszone przez 
Ciebie, jak i przez Dział Obsługi Motivizer.

Wszystkie zgłoszone komentarze są dystrybuowane za pomocą wiadomości e-mail.
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MOJE BENEFITY
Po wyborze opcji „Moje Benefity” zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie znajduje się lista wszystkich 
Benefitów dostępnych w systemie:

W górnej części ekranu, znajduje się lista kategorii z przypisaną ikoną, ułatwiająca szybki wybór 
interesującego Cię świadczenia.

Pod kategoriami znajdują się filtry, które umożliwiają zawężenie listy dostępnych benefitów do:

• OFERT OGÓLNYCH,

• OFERT JEDNORAZOWYCH,

• OFERT SPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLONE KRYTERIA CENOWE,

• OFERT NAJNOWSZYCH, NAJBARDZIEJ POPULARNYCH LUB KOŃCZĄCYCH SIĘ W 

NAJBLIŻSZYM CZASIE.
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Przechodząc do szczegółów oferty, można wybrać link, który przekierowuje bezpośrednio do portalu 
Dostawcy, gdzie możesz zrealizować zamówienie za pomocą vouchera, który wcześniej nabyłeś w Systemie 
Motivizer:
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KATEGORIE ŚWIADCZEŃ BENEFITOWYCH
Na liście znajdują się kategorie z przypisaną ikoną, ułatwiające szybki wybór interesującego Cię świadczenia.
Wybór konkretnej kategorii, przekieruje Cię do listy zawężonej np. do kategorii „ZAKUPY”.

NAJNOWSZE OFERTY
Tutaj znajdziesz listę wszystkich produktów/usług, które mają specjalną cenę (niższą niż dostępna na rynku),

• WSZYSTKIE OFERTY W KOLEJNOŚCI DODANIA DO SYSTEMU MOTIVIZER,

• NAJNOWSZE PROMOCJE,

• OFERTY NOWODODANE,

• OFERTY KOŃCZĄCE SIĘ (TE, W KTÓRYCH JEST ZDEFINIOWANY TERMIN WAŻNOŚCI).
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Jest to funkcjonalność, która działa podobnie do tej, która jest dostępna w tradycyjnych sklepach 
internetowych.

Do koszyka możesz dodać produkt, którym jesteś zainteresowany, jednak nie musisz jeszcze podejmować 
decyzji zakupowej.

Niektóre oferty są ograniczone w czasie (dostępność, specjalna cena). Jeśli w zdefiniowanym przez system 
czasie nie zdecydujesz się na zakup, system wyśle do Ciebie przypomnienie z informacją, iż produkt czeka w 
koszyku, a oferta jest dostępna do określonej daty. 

KOSZYK



NAJCIEKAWSZE OFERTY
W tym miejscu przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne oferty od naszych Dostawców. Są to ograniczone w 
czasie oferty, które mają specjalne ceny.
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ZAMAWIANIE ORAZ REALIZACJA 
ŚWIADCZEŃ 

ZAMAWIANIE ORAZ REALIZACJA33



ZAMAWIANIE ORAZ REALIZACJA - OFERTY JEDNORAZOWE 34

OFERTY JEDNORAZOWE
Są to oferty, które można nabyć wielokrotnie, przy czym, aby możliwy był zakup, musisz posiadać 
wystarczającą ilość punktów w momencie zamówienia.

Proces zakupowy został opisany w kolejnych punktach.



WYBÓR KONKRETNEJ OFERTY35

WYBÓR KONKRETNEJ OFERTY
Wybierz z listy ofertę, którą jesteś zainteresowany.



KONFIGURACJA WPŁYWAJĄCA NA CENĘ ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU 36

KONFIGURACJA WPŁYWAJĄCA NA CENĘ 
ORAZ DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU
Wybierz z listy rodzaj oferty, którą chcesz zamówić.

Kliknij w przycisk "DODAJ DO KOSZYKA", który pojawi się po wybraniu Wariantu.



ILOŚĆ ZAMAWIANYCH ŚWIADCZEŃ37

ILOŚĆ ZAMAWIANYCH ŚWIADCZEŃ
W „KOSZYKU KROK 1”, w obszarze „Ilość” plusem lub minusem  możemy zwiększyć lub zmniejszyć liczbę 

zamawianych voucherów. Operację zatwierdzamy przyciskiem „DALEJ”.
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SPOSÓB FINANSOWANIA
System generuje drugi krok koszyka, w którym informuje nas o możliwych sposobach finansowania:

Dla ofert jednorazowych możesz sam zdecydować, w jaki sposób zapłacisz za benefit:

• PUNKTY GLOVO

• PUNKTY WŁASNE (opłacane z PayU),

• WSPÓŁFINANSOWANIE zakupu z Punktów Glovo oraz Twoich środków – w zależności od ilości 
punktów, które masz zgromadzone w czasie, kiedy realizujesz zamówienie.



SPOSÓB FINANSOWANIA39

W sytuacji, w której zdecydujesz się zapłacić za świadczenie w całości lub w części ze środków własnych, 
w ostatnim etapie zostaniesz przekierowany do bramki płatności (PayU), gdzie za pomocą Twojego konta 
bankowego lub karty kredytowej, możesz opłacić/dopłacić do zamówienia:
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KONTAKT

KONTAKT41
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LIVE CHAT
W prawym dolnym rogu aplikacji znajduje się aktywny link: „ROZMAWIAJ TERAZ”:



KONTAKT43

Uruchomienie Chata następuje po kliknięciu myszką. Należy wprowadzić Imię i Nazwisko oraz adres 
e-mail:

W kolejnym kroku możesz zadać pytanie lub zgłosić problem jednemu z naszych Konsultantów.
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FORMULARZ KONTAKTOWY
Po wejściu do Twojego profilu, wybierz zakładkę „KONTAKT” , a następnie wprowadź temat, treść 

wiadomości oraz typ kontaktu:



KONTAKT45

INFOLINIA
Pod numerem telefonu:  +48 515 113 130 nasi Konsultanci czekają na kontakt z Tobą.

Kontakt z Infolinią Motivizer możliwy jest od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 19:00.

Adres email: glovo@motivizer.pl



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



1. CZY MUSZĘ SIĘ ZALOGOWAĆ DO PLATFORMY ABY OTRZYMAĆ PUNKTY?

Tak, jest to warunek konieczny. Niezalogowany użytkownik nie otrzyma punktów.

2. CZY NIEWYKORZYSTANE PUNKTY PRZEPADAJĄ?

Tak. Punkty przepadają, kiedy przestaniesz współpracować z Glovo (tj. nie będziesz logować się do aplikacji i 

dostarczać zamówień w przeciągu 6 tygodni)

3. DLACZEGO NIE WIDZĘ SWOJEGO ZAMÓWIENIA W KOSZYKU?

W koszyku znajdują się tylko niedokończone zamówienia. Wybrane przez Ciebie świadczenia znajdziesz 

przechodząc na dół strony głównej - kliknij „Mój profil”, a następnie „Zamówienia”.

4. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJĘ O WYBRANYCH PRZEZE MNIE ŚWIADCZENIACH?

Kliknij w swoje imię i nazwisko na górze strony, a następnie w „Zamówienia”. Znajdziesz tam opcje: 

„Zamówienia”. Klikając w nią znajdziesz zamówienia jednorazowe (np. zamówione vouchery i bilety do kina).

5. DLACZEGO NIE OTRZYMAŁEM ZAMÓWIONEGO VOUCHERA?

• U góry strony kliknij w „Koszyk”. Zamówienia, które się w nim znajdują, nie są przekazane do realizacji – 

dokończ zamówienie. 

• Sprawdź też status zamówienia. W tym celu zjedź na dół strony i kliknij „Mój profil”. W zakładce 

„Zamówienia” znajdziesz  „Zamówienia”, gdzie możesz zobaczyć, czy zostały one zrealizowane.

• Sprawdź czy prawidłowo podałeś adres e-mail: znajdziesz go u dołu strony klikając w „Mój profil”, a 

następnie w „Dane podstawowe”.



6. W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z ZAMÓWIENIA?

• U góry strony kliknij w „Koszyk”. Zamówienia, które się w nim znajdują, nie są przekazane do realizacji i 

wystarczy kliknąć „Usuń zamówienie”. 

• Z zamówień jednorazowych możesz zrezygnować w ciągu 14 dni korzystając z prawa odstąpienia 

od transakcji. Zasady korzystania znajdziesz w opisie oferty. Odstąpienie od transakcji nie jest 

możliwe w przypadkach określonych w pkt IX ust. 6 Regulaminu Platformy, który znajdziesz na dole 

strony głównej platformy.

7. NA JAKICH ZASADACH ZA NIEKTÓRE RZECZY MOŻNA PŁACIĆ TYLKO PUNKTAMI 

GLOVO, A ZA NIEKTÓRE ŚRODKAMI WŁASNYMI?

• Jeśli przy danej ofercie masz możliwość płatności z kilku źródeł, samodzielnie decydujesz ile punktów z 

poszczególnych źródeł wykorzystasz przy płatności. W tym celu ustaw na suwaku wybrane kwoty (np. przy 

zakupie vouchera za 50 pkt możesz wybrać 20 pkt ze środków własnych i 30 pkt Glovo). 

• Pomimo dostępności kilku rodzajów płatności możesz też w całości zapłacić punktami tylko z jednego źródła.

8. DLACZEGO PLATFORMA NIE DZIAŁA NA MOJEJ PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ?

Zalecamy korzystanie z przeglądarki Gogle Chrome lub Edge. W przeglądarce Internet Explorer platforma 

może nie działać prawidłowo.




