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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
αυτή την περίοδο που η χώρα μας είναι μπροστά σε κάποιες μεγάλες προκλήσεις, με την ελπίδα να βγει πιο δυνατή, όλοι εμείς
στην Edenred είμαστε εδώ, συνεχίζοντας την αδιάκοπη μας προσπάθεια να βρισκόμαστε δίπλα σας, προσπαθώντας πάντα για το
καλύτερο, μέσα από πολλές πρωτοβουλίες και καινοτόμες λύσεις!
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Στο καινούριο μας newsletter μεταξύ άλλων θα μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας παγκοσμίως μέσα από το νέο διεθνές
εταιρικό μας έντυπο και θα διαβάσετε μερικά έξυπνα και υγιεινά
tips για τα ποτά του καλοκαιριού, στο νέο άρθρο του προγράμματος «Be healthy». Επίσης, θα δείτε τους τυχερούς νικητές των
περασμένων μηνών, από τις κληρώσεις των νέων χρηστών Ticket
Restaurant® και θα ενημερωθείτε για τις νέες συνεργασίες που
δημιουργήσαμε το προηγούμενο διάστημα, διευρύνοντας ακόμα
περισσότερο το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων μας.
Τέλος, μην ξεχάσετε ότι η εταιρεία μας θα παραμείνει συνεχώς
ανοιχτή, για να εξυπηρετήσει κάθε σας ανάγκη! Μαζί συνεχίζουμε
με πίστη και αισιοδοξία… Γιατί το να έρθουν τα καλύτερα είναι στο
χέρι μας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, με πολλές μοναδικές
στιγμές!
Με εκτίμηση
Η ομάδα της Edenred
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Ιστορικη Αναδρομή
& Εταιρικό Έντυπο

50 Χρόνια Επιτυχίας

1962 > 1976

1976 > 2000

2000 > 2010

2010 > 2016

Με στόχο την αειφόρο
ανάπτυξη
Το 1962 εισάγονται στη
γαλλική αγορά οι διατακτικές
γεύματος Ticket Restaurant®.
Το 1967, με διάταγμα της
κυβέρνησης, το Ticket Restaurant® γίνεται μια επίσημα
αναγνωρισμένη παροχή προς
τους εργαζόμενους. Από
το 1976 η ιδέα αυτή αρχίζει
να απλώνεται και σε άλλες
χώρες.

Από την τοπική παρουσία
στην παγκόσμια ηγεσία
Οι «παροχές σε
εργαζομένους»
επεκτείνονται στην
παγκόσμια αγορά, όπου
μετά την Ευρώπη καλύπτουν
και την Λατινική Αμερική,
με ναυαρχίδες τα Ticket
Restaurant® και Ticket
Alimentaciόn®.

Από ένα ευρύ φάσμα
λύσεων σε μία αυτόνομη
επιχείρηση
Στις αρχές της δεκαετίας του
2000, ο ρυθμός ανάπτυξης
και καινοτομίας επιταχύνεται
και επεκτείνεται σε νέα
εδάφη με την εισαγωγή
κινήτρων και ανταμοιβών
και την επέκταση των
Λύσεων διαχείρισης εξόδων.
Επιπλέον, τον Ιούνιο του
2010, η Accor Services γίνεται
Edenred και εισάγεται στα
χρηματιστήρια της Νέας
Υόρκης και του Παρισιού.

Από μια πρωτοποριακή
ιδέα σε ένα επιτυχημένο
επιχειρηματικό μοντέλο
Η Edenred εξελίσσεται
κάνοντας τις ψηφιακές
λύσεις βασικό πυλώνα της
στρατηγικής της. Συνεχίζει να
καινοτομεί δημιουργώντας
νέες λύσεις κάθε χρόνο, ενώ
επεκτείνεται σε μία νέα χώρα
ετησίως.

Inside Edenred…
Η Edenred είναι μια εταιρεία που για πάνω από 50 χρόνια αναπτύσσει
διεθνώς λύσεις, οι οποίες έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες ενός συνεχώς
μεταβαλλόμενου κόσμου. Έτσι, παραμένει ένας παγκόσμιος ηγέτης στις
υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και τη
λειτουργία μεγάλων και μικρότερων οργανισμών. Ταυτόχρονα, η Edenred
παραμένει δεσμευμένη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη της, προχωρώντας
σε ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή διατροφή
και την προσφορά στην κοινωνία.
Πιστεύουμε, λοιπόν, πως αξίζει πραγματικά να δείτε το «Edenred Inside»,
το οποίο με συνοπτικό τρόπο αναφέρεται στην παρουσία και τις λύσεις της
εταιρείας μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διαβάστε ηλεκτρονικά το έντυπο εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας
το στείλουμε σε έντυπη μορφή!
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Νew look για την TCGC

Η αγαπημένη σας κάρτα ανανεώθηκε!
Η Ticket Compliments® Gift Card ανανεώθηκε, αποκτώντας μια ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, η
οποία ακολουθεί την νέα αισθητική της Edenred στο σήμερα… Όπως πάντα, η προπληρωμένη
κάρτα Ticket Compliments® Gift Card δίνει στον κάτοχό της την αίσθηση ενός premium δώρου,
που μπορεί να μετατραπεί σε αυτό ακριβώς που επιθυμεί, μέσα από τις πάρα πολλές επιλογές του
τεράστιου δικτύου συμβεβλημένων καταστημάτων της MasterCard®.
Νέα εμφάνιση, εξίσου εύκολη επιβράβευση!

Μάθετε περισσότερα
στο www.TicketComplimentsGiftCard.gr
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Be Healthy

Απολαύστε υπεύθυνα
και το καλοκαίρι!
Smart tips για τα ποτά
σε συνδυασμό με τις εξόδους μας
Ως γνωστόν, οι κανόνες και τα δόγματα υπάρχουν για να
ανατρέπονται. Επιπλέον, το κρασί και το φαγητό είναι
πάνω απ’ όλα φαντασία και τόλμη!
Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικές τροφές όπως οι αγκινάρες (που είναι και εξαιρετικά αποτοξινωτικές) και τα
αυγά, για τις οποίες η συνύπαρξη με το κρασί θα κατέληγε, όπως ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, στην απόλυτη καταστροφή.
Ωστόσο, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα πρόβλημα γαστρονομικού σχεδιασμού που να μην λύνεται. Συνδυάστε τις
αγκινάρες με κάποια από τα απόλυτα ξηρά κρασιά και θα
δείτε πως η πικρίλα τους θα γίνει γλυκό τραγούδι σειρήνας…
Επιπλέον, από τις πιο ανυπόστατες και μονοδιάστατες
απόψεις που κυκλοφορούν όχι μόνο μεταξύ καταναλωτών
αλλά και μεταξύ ψαγμένων οινόφιλων, είναι ότι το ψάρι
ταιριάζει αποκλειστικά και μόνο με λευκό κρασί –τελεία
και παύλα.
Αν μάλιστα θυμηθούμε ότι η φρουτώδης γεύση ενός
κόκκινου κρασιού ταιριάζει πολύ με την ‘’κρεάτινη’’ υφή πολλών ψαριών (π.χ. τόνος, ξιφίας αλλά
χωρίς λεμόνι!) θα φαινόταν πλεονασμός να μεταφέρουμε τον ενθουσιασμό που προκαλεί
αυτή η συνύπαρξη… Κάντε τη δοκιμή με ένα
σουβλάκι ξιφία ή steak τόνου στα κάρβουνα και θα δείτε ότι ταιριάζει άριστα!

4

GO TO

EDITORIAL

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

EXTRAS

Be Healthy

Πάμε να δούμε τώρα:
Όσον αφορά το κατεξοχήν ποτό του καλοκαιριού
που είναι η μπύρα, συνήθως παγωμένη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για αναψυκτικό
που έρχεται να μας ξεδιψάσει. Ακόμα και η πιο
ελαφριά πρέπει οπωσδήποτε να σερβίρεται δροσερή και –ανάλογα με το στυλ της– να έχει ένα
γαστρονομικό ρόλο: από aperitif με ορεκτικά
μέχρι συνοδός κυρίων πιάτων.
Εξάλλου τα αναψυκτικά δεν ξεδιψάνε. Προσφέρουν μόνο μια
στιγμιαία αίσθηση δροσιάς η οποία εξαφανίζεται σαν αστραπή.
Από την άλλη κανένα οινοπνευματώδες ποτό κανονικά δεν πρέπει να
πίνεται παγωμένο, ακόμα
και η βότκα,
είτε μας αρέσει είτε όχι!
Στην πραγματικότητα,
το πάγωμα
εξαφανίζει
τα αρώματα
του ποτού και
επίσης το υπερβολικό πάγωμα
εφευρέθηκε για
να καλύψει την
ισχνή ποιότητα των
ποτών…
Tι πρέπει να γνωρίζουμε
ωστόσο:
• Όσο περισσότερο αλκοόλ περιέχουν διάφορα αλκοολούχα ποτά, τόσο
μεγαλύτερο είναι και το θερμιδικό φορτίο
τους. Άρα επιλέγουμε ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
• Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε αλμυρά
σνακς (πατατάκια, αλατισμένους ξηρούς
καρπούς κ.ά.) μαζί με το ποτό.

• Αποφεύγουμε το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν για το βράδυ έχουμε σχεδιάσει έξοδο.
• Το θερμιδικό περιεχόμενο ενός ποτού καθορίζεται και από τα υπόλοιπα συστατικά του. Έτσι αποφεύγουμε να προσθέτουμε σ’ αυτό αναψυκτικά,
ζάχαρη ή άλλα συστατικά.
Last but not least…
Tα κοκτέιλ και τα απεριτίφ δεν είναι για χόρταση. Ρόλος τους
είναι να φρεσκάρουν τη
διάθεση και ν΄ ανοίγουν
την όρεξη γι’ αυτό που
θ’ ακολουθήσει.
Εκτός αυτού, τα
coctails μουδιάζουν τον ουρανίσκο και δεν
αφήνουν
ν’
απολαύσουμε
τη γεύση του
φαγητού και
του κρασιού.
Καθώς μάλιστα φτιάχνονται κυρίως με
υψηλόβαθμα
αλκοολικά ποτά
κι έχουν πολλή
ζάχαρη,
κάπου
ενεδρεύει και ο
κίνδυνος της μέθης.
Γι’ αυτό, ένα ή το πολύ
δύο cocktails πριν από το
φαγητό είναι υπεραρκετά.
Καιρός λοιπόν να απαλλαγούμε
από τα κλισέ για να χαρούμε, αρχάριοι
και προχωρημένοι, τα ποτά του καλοκαιριού…
Βίκυ Παπαβασιλείου
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος
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Διαγωνισμός

3 νέοι νικητές στον μεγάλο
διαγωνισμό μας
Κάθε μήνα τα Ticket Restaurant® δίνουν ένα αγαπημένο
δώρο σε έναν τυχερό νικητή: Μία προπληρωμένη κάρτα
αγορών Ticket Compliments® Gift Card, αξίας 100€!
Βρείτε κι εσείς το ειδικό έντυπο που συνοδεύει τις
διατακτικές Ticket Restaurant® και μάθετε πώς μπορείτε
να μπείτε στον διαγωνισμό της Edenred, ώστε να κάνετε τις
αγορές σας μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργαζόμενων
καταστημάτων της MasterCard®.
Δείτε παρακάτω τους πιο πρόσφατους νικητές, οι
οποίοι μας μίλησαν για το δώρο τους!

Ένα ανέλπιστο δώρο, την
“ κατ
άλληλη χρονική στιγμή!

Πραγματικό δώρο - έκπληξη!
Ευχαριστώ πολύ EDENRED!!!!!
Καλή επιτυχία στους επόμενους.

”

Νικητής Μαρτίου:
Χρήστος Στέρπης
Αφοί Παπαδάκη

τώ πολύ την Edenred, για
“ Ευχαρισ
αυτό το απρόσμενο και ευχάριστο

δώρο. Πάντα ευχάριστες εκπλήξεις
Edenred.

Νικητής Απριλίου:
Ηρακλής Λουκάς
NEOPLAN Παπαδάκης

”

Ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία
“ αυτή
και την άρτια οργάνωσή της.
Ευχαριστώ πολύ την Edenred για
το δώρο το οποίο αποκτά ακόμα
μεγαλύτερη αξία λόγω των τωρινών
οικονομικών συνθηκών. Καλή συνέχεια
και καλή τύχη εύχομαι στους επόμενους
συμμετέχοντες.

”

Νικητής Μαΐου:
Στράτος Παπαδόπουλος
FERRERO SPA Greece
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Βρείτε το κατάστημα που σας ενδιαφέρει,
με ακόμα πιο απλό τρόπο!
Το website της Edenred σας προσφέρει πλέον τη δυνατότητα να βρίσκετε ακόμα πιο εύκολα και διασκεδαστικά
το κατάστημα που επιθυμείτε, για να εξαργυρώσετε τις διατακτικές σας! Έτσι, ο ανανεωμένος μηχανισμός
αναζήτησης σας κατευθύνει μέσα σε ένα δίκτυο χιλιάδων σημείων σε όλη την Ελλάδα, που αυξάνεται συνεχώς,
προκειμένου να βρείτε το κατάστημα της προτίμησής σας! Τι αλλάξαμε λοιπόν για εσάς;

Ο νέος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί βασισμένος στο περιβάλλον της
εφαρμογής Ticket On the Go, παρέχοντας έτσι πλέον μία ομοιόμορφη εικόνα
στον χρήστη που αναζητά το κατάστημα της προτίμησής του, είτε μέσα από
το site είτε μέσω του TOTG.
Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και από το κινητό του, και να
συμβουλευθεί τον μηχανισμό από τη συσκευή του.

Ο μηχανισμός αναζήτησης είναι φιλικότερος στον χρήστη, με
νέες παραμέτρους αναζήτησης και ενσωματωμένους χάρτες
Google Maps για άμεση θέαση των αποτελεσμάτων.

Μια ακόμη καινοτομία είναι η ενσωμάτωση των προσφορών του Beneficio μέσα στον μηχανισμό – έτσι, ο χρήστης θα μπορεί πολύ εύκολα να
βλέπει ποιες από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις Ticket Restaurant®
παρέχουν και προσφορά Beneficio Club!

Τέλος, ο μηχανισμός προβάλλει πλέον και τη βαθμολογία που
κάθε επιχείρηση έχει λάβει μέσα από την εφαρμογή Ticket On
the Go, προσφέροντας έτσι και την αξιολόγηση των χρηστών
του TOTG!

Ο νέος μηχανισμός είναι εδώ για να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη δυνατή αναζήτηση, να δείτε τα
αποτελέσματα σε λίστα ή στο χάρτη, ενώ με την ενσωμάτωση των προσφορών του Beneficio Club ο κάθε
χρήστης έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, ώστε να αποφασίσει με βάση τις προτιμήσεις αλλά και το συμφέρον του!
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καταστημάτων

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το δίκτυο καταστημάτων των Ticket Compliments® μεγαλώνει συνεχώς.
Δείτε ορισμένες από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν συνεργασία:

Για το πλήρες δίκτυο επισκεφτείτε το www.edenred.gr
ή κατεβάστε δωρεάν στο κινητό την εφαρμογή Ticket On The Go!
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