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Αγαπητοί συνεργάτες,

H περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή για την εταιρία μας. Η Accor
Services, όπως την ξέρατε μέχρι σήμερα, άλλαξε όνομα και έγινε Edenred. Το νέο μας
όνομα προέρχεται από τα αρχικά του γαλλικού σλόγκαν «Entreprendre Différemment
Ensemble» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Πάμε Μπροστά Διαφορετικά όλοι
Μαζί». Eden επίσης σημαίνει παράδεισος (Εδέμ) σε 8 γλώσσες, αναπαριστώντας την
αίσθηση του ευ ζην, την οποία θέλει να καθιερώσει η εταιρία, τόσο στα άτομα, όσο
και στις επιχειρήσεις. Το «Red» αναφέρεται στην κόκκινη μπάλα που ταυτοποιεί τα
προϊόντα της εταιρίας εδώ και 50 χρόνια. Σημαίνει επίσης «δίκτυο» στα ισπανικά,
σηματοδοτώντας τους δεσμούς που ενώνουν ιδιωτικούς και δημόσιους πελάτες,
υπαλλήλους, πολίτες και κυβερνητικές αρχές.
Η νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρίας αποτελείται από διαφορετικά συστατικά.
Την κόκκινη μπάλα που συμβολίζει τα διαφορετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες
δηλώνοντας την παγκόσμια παρουσία της εταιρίας, το αρχικό γράμμα του ονόματος
που δημιουργεί την αίσθηση της κοινότητας και ένα τετράγωνο, του οποίου το στιλ
και το σχήμα του παραπέμπει στην κοινωνική δικτύωση. Η υπόσχεση του σήματος
δίνει έμφαση στο ευ ζην και στην καθημερινή απλότητα: «Για μία καλύτερη ζωή».
Ο λόγος που αλλάξαμε όνομα είναι απλός. Ο όμιλος Accor αποφάσισε να διαχωρίσει
τις υπηρεσίες που προσφέρει σε ξενοδοχειακές και υπηρεσίες διατακτικών
δημιουργώντας δύο διαφορετικές εταιρίες. Η εταιρία που αναλαμβάνει τον
ξενοδοχειακό τομέα διατηρεί το όνομα Accor. Ως φυσικό επακόλουθο λοιπόν το
όνομά μας αλλάζει.
Όπως τονίζει και ο Eliane Rouyer-Chevalier, αντιπρόεδρος της εταιρίας παγκοσμίως,
«Η μάρκα Edenred επικεντρώνεται στους ανθρώπους, είναι φιλική, αισιόδοξη και
καινοτόμος. θα προωθήσει την εικόνα μας και θα χτίσει το προφίλ της εταιρίας
στις παρούσες και στις μελλοντικές χώρες που θα μας φιλοξενήσουν».
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Οι υπηρεσίες μας όμως διατηρούνται έτσι ακριβώς όπως τις γνωρίζετε. Εμείς
μένουμε οι ίδιοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι πως αυτή η
ανεξαρτητοποίηση θα μας επιτρέψει να αφοσιωθούμε πλήρως τόσο στο κομμάτι
των υπηρεσιών μας, όσο και στους πελάτες μας, επενδύοντας περισσότερο στην
καινοτομία και στην κάλυψη των όλο και αυξανόμενων αναγκών τους. Παράλληλα,
τόσο τα ονόματα, όσο και τα λογότυπα των υπηρεσιών που προσφέρουμε θα
παραμείνουν τα ίδια.
Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μία νέα εποχή για όλους μας, χωρίς να
διαπραγματεύεται την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέραμε μέχρι σήμερα.
Με εκτίμηση
Ιωάννης Κολοβός
Διευθύνων Σύμβουλος Edenred
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Νέα

Με τα Ticket Restaurant
Meal Expenses μπορείτε
να καλύψετε τις ανάγκες
σας σε ένα δίκτυο με
χιλιάδες επιχειρήσεις, σε
όλη την Ελλάδα.

Νέα Ticket Restaurant Meal Expenses

Τα Ticket Restaurant Meal Expenses ήρθαν για να δώσουν απάντηση στις ανάγκες
της επιχείρησής σας. Είναι διατακτικές φαγητού που μπορείτε να προσφέρετε στους
υπαλλήλους σας για τα εκτός έδρας έξοδα εστίασης και αποτελούν μία έξυπνη και
επίκαιρη επιλογή καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως παροχή και ως κίνητρο.
Τα Ticket Restaurant Meal Expenses αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά πλεονεκτήματα
για κάθε εργοδότη γιατί προσφέρουν:
• Μεγάλη γεωγραφική κάλυψη
Με τα Ticket Restaurant Meal Expenses
μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας
σε ένα δίκτυο με χιλιάδες επιχειρήσεις,
σε όλη την Ελλάδα.
• Ελάχιστες διαδικασίες
Τα Ticket Restaurant Meal Expenses,
έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σας,
χωρίς γραφειοκρατικές και άλλες
χρονοβόρες διαδικασίες.
• Αποδοτικότερη διαχείριση
των εξόδων

• Φορολογική Αναγνώριση
(ΠΟΛ 1106). Για περισσότερες
πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
• Ισορροπημένο διαιτολόγιο
• Πολλές επιλογές για πολλά γούστα,
αφού υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο
συμβεβλημένων καταστημάτων
• Ξεχωριστές προσφορές από τα
συμβεβλημένα καταστήματα, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα
• Αύξηση αποδοτικότητας
εργαζομένων, μέσω της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής
και του εισοδήματός τους.

Ένα τεράστιο δίκτυο συμβεβλημένων
καταστημάτων
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Η αλλαγή του ονόματός
μας, μας οδήγησε σε μία
νέα εταιρική εικόνα.
Η επικοινωνία μας άλλαξε
ύφος και στυλ τόσο στις
καταχωρίσεις όσο
και στα banners.
Τα σήματα των προϊόντων
μας όμως, παραμένουν
τα ίδια!
Ακολουθεί μια ενδεικτική
παρουσίαση της εταιρικής
και προϊοντικής μας
επικοινωνίας.
63cm

ικό
τηµάτων

ήστε το αναλυτικό δίκτυο
edenred.gr

2-4

m

Ξεχωριστά οφέλη για όλους
29cm

ας

Ticket Compliments…
Όταν το δώρο κάνει τη διαφορά.

Εσείς µετακινήστε. Εµείς σας επιβραβεύουµε!

Επιβραβεύστε είναι παραγωγικό

Παροχές
& Κίνητρα
Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, 111 41 Αθήνα. Τηλ.: 210 2117030
Γραφεία Βορείου Ελλάδος: ∆ηµητρακοπούλου 14-16, 546 55 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 426122-4

www.edenred.gr

Παροχές
& Κίνητρα

Κεντρικά Γραφεία: Λεωφόρος Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, 111 41 Αθήνα. Τηλ.: 210 2117030
Γραφεία Βορείου Ελλάδος: ∆ηµητρακοπούλου 14-16, 546 55 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 426122-4

42cm
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Νέες συνεργασίες
Η χορηγία μας
συνεχίζεται

Το δίκτυο αποδοχής των Ticket Restaurant εμπλουτίζεται συνεχώς!
Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις νέες μας συνεργασίες:

Στα Ticket Compliments, το δίκτυο διευρύνεται συνεχώς και οι πελάτες μας αυξάνουν
τις επιλογές τους! Ορισμένες από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν συνεργασία:

ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ EDENRED

Για 2η χρονιά, η χορηγική μας συνεργασία με
την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ συνεχίζεται!
Η Edenred και τα Ticket Restaurant σας
κάνουν ΔΩΡΟ ΔΙΠΛΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για τους
εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού.
Για να σας ενημερώνουμε για τις κληρώσεις,
στείλτε μας email στο
info-gr@edenred.com με θέμα
“Για ενημέρωση κληρώσεων εισιτηρίων Παναθηναϊκού”
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Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη

Πράξεις ευθύνης στην Ελλάδα και τον κόσμο
Η παγκόσμια φιλοσοφία μας
Η αποστολή μας: να είμαστε μία
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία, ένας
συνεργάτης για τους δημόσιους και
ιδιωτικούς οργανισμούς, στην εφαρμογή
της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
τους και στην ενίσχυση της ευημερίας
και κινητροποίησης των ανθρώπων
τους, βοηθώντας τους να βελτιώσουν
ουσιαστικά την αποδοτικότητά τους.
Στην Edenred παίρνουμε συνεχώς
πρωτοβουλίες που αφορούν την
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
στις εσωτερικές μας διαδικασίες.
Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν
το περιβάλλον, την υγεία και την
ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία
δραστηριοποιούμαστε.
Η δέσμευσή μας είναι εμφανής και στις
ενέργειες που φεύγουν από τα στενά
εταιρικά πλαίσια. Γι’ αυτές ο όμιλός
μας έχει αναπτύξει συγκεκριμένα
προγράμματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
Η κύρια δραστηριότητά μας αφορά
την παροχή λύσεων στους πελάτες
μας, οι οποίες θα ενισχύουν και θα

υποστηρίζουν τις πολιτικές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης που εκείνοι
ακολουθούν.
Ο όμιλός μας δεσμεύεται να προσφέρει
στους πελάτες του αξιόπιστες
λύσεις, οι οποίες θα προάγουν την
κοινωνική πρόοδο, θα προωθούν την
υγεία, θα βοηθούν στον έλεγχο της
περιβαλλοντικής τους επίδρασής και θα
ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση.
Ελλάδα
Πιστεύουμε βαθιά ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη χρειάζεται αρχικά να
κατανοήσουμε όλοι μας τον αντίκτυπο
που έχουμε στους συμμετόχους μας:
τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους
συνεργάτες, τις τοπικές κοινότητες και
το περιβάλλον.
Δεσμευόμαστε στο να εξασφαλίζουμε
πως οι υπεύθυνες επιχειρηματικές
πρακτικές είναι κομμάτι της κουλτούρας
μας, καθώς πιστεύουμε πως μόνο
ενεργώντας υπεύθυνα και με ευαισθησία
μπορείς να οδηγηθείς στην επιτυχία.
Στην Edenred, αποφασίσαμε να
υποστηρίξουμε τον σημαντικότερο

θησαυρό μας, τα παιδιά. Για το λόγο αυτό
στηρίζουμε έμπρακτα μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, προκειμένου να μπορέσουν
να τα βοηθήσουν για ένα καλύτερο
μέλλον.
Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένοι απέναντι
στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Φέτος οργανώσαμε μία εκστρατεία
πληροφόρησης σε συνεργασία με τους
υπαλλήλους της μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης Praksis, για την πάλη ενάντια
στο AIDS. Διανείμαμε δωρεάν έντυπο
υλικό και προφυλακτικά σε όλους μας
τους πελάτες. Επικοινωνήσαμε επίσης την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS μέσω
των αποδείξεών μας.
Το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
είναι κάτι στο οποίο δίνουμε έμφαση.
Στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση
του αντίκτυπου των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.
Οργανώνουμε το εργασιακό μας
περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε
να μειώσουμε την περιττή ενέργεια,
περιορίζουμε τις εκτυπώσεις και
ανακυκλώνουμε το χρησιμοποιημένο
χαρτί και πλαστικό που χρησιμοποιούμε.

Στην Edenred
παίρνουμε συνεχώς
πρωτοβουλίες που
αφορούν την εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών
στις εσωτερικές μας
διαδικασίες.
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