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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Μέσα σε μια χρονιά με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ελληνική αγορά, η Edenred
συνεχίζει σταθερά να αναπτύσσεται, να προσφέρει καινούργιες λύσεις, και να
συνάπτει νέες συνεργασίες, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες επιλογές στους πελάτες της.
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η νέα, πρωτοποριακή λύση που ετοιμάζουμε και θα σας παρουσιάσουμε από το ερχόμενο Φθινόπωρο – μία λύση
που είμαστε σίγουροι ότι θα αγκαλιάσετε και θα βρείτε πολύ χρήσιμη στην
υπηρεσία σας.
Η Edenred, όμως, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, πέρα από τις λύσεις
που προσφέρει, έχει ξεχωρίσει και για την εταιρική της φιλοσοφία. Έτσι, μας
δίνει ιδιαίτερη χαρά η πρόσφατη διάκριση για το εργασιακό μας περιβάλλον
από το Great Place to Work Institute Hellas.
Τέλος, η εταιρεία συνεχίζει σε κάθε ευκαιρία να δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, όπως έκανε και με τη συμμετοχή της στην παγκόσμια ημέρα της Γης.
Παρά, λοιπόν, τη γενικευμένη απαισιοδοξία της εποχής, η Edenred απαντάει
με καινοτομίες και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με το ίδιο αισιόδοξο σκεπτικό, σας προτείνουμε να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και να γυρίσετε ανανεωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ξανά μαζί τις προκλήσεις που έρχονται!
Με εκτίμηση
Η ομάδα της Edenred
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Coming soon...

Μια Πρωτοποριακή, νέα λύση
έρχεται για να κλέψει την παράσταση!

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ...
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Ημέρα της Γης

Όλοι μαζί για το δικό μας περιβάλλον!

Εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πει να
κατανοήσουμε όλοι τον αντίκτυπο
που έχουμε στο περιβάλλον που
ζούμε και δουλεύουμε. Όλοι εμείς
στην Edenred έχουμε έντονο το
στοιχείο της κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας, και για
αυτό το λόγο επιλέξαμε την ενεργή
συμμετοχή μας στη φετινή παγκόσμια ημέρα της Γης.
Δράση μας, ο καθαρισμός της παραλίας του Σχοινιά, σε συνεργασία
με το δίκτυο «Μεσόγειος SOS», το
οποίο μας έδωσε χρήσιμες συμβουλές, ειδικές σακούλες απορριμμάτων και σελίδες καταγραφής των

αποτελεσμάτων. Η ενέργεια εντάσσεται στην καμπάνια «Καθάρισε τη
Μεσόγειο» και αφορά τον καθαρισμό των παραλιών σε διάφορες
μεσογειακές χώρες. Μάλιστα, η
συγκεκριμένη καμπάνια είναι τόσο
πετυχημένη, ώστε συνεχίζεται εδώ
και 17 χρόνια!
Κατόπιν ενημέρωσης μέσω email και
αφίσες στα γραφεία της εταιρείας,
προσκαλέσαμε κάθε υπάλληλο να
έρθει για να βοηθήσει στην εθελοντική αυτή προσπάθεια. Πράγματι,
την Κυριακή 29 Απριλίου, η μεγάλη
πλειονότητα της Edenred ήταν
εκεί! Το πρωί που συγκεντρωθή-

καμε, ύστερα από μερικές οδηγίες,
χωριστήκαμε σε ομάδες των πέντε
ατόμων και κάθε μία ανέλαβε τον καθαρισμό της καθορισμένης περιοχής
της. Στο τέλος, και αφού αφήσαμε
μια παραλία απαλλαγμένη από τα
κάθε λογής, μεγαλύτερα ή μικρότερα, σκουπίδια, πήγαμε όλοι μαζί
για ένα υγιεινό γεύμα σε κοντινό
εστιατόριο!
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Best Workplaces
2012

Βράβευση Best Workplaces 2012
Κύρια αποστολή της Edenred είναι η
υποστήριξη της προσπάθειας των οργανισμών που επιδιώκουν τη φροντίδα
του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς
επίσης και η προβολή ενός φιλικού
στον εργαζόμενο περιβάλλοντος.
Γι’ αυτό το λόγο, μας χαροποίησε
ιδιαίτερα η επισφράγιση της προσπάθειάς μας, με τη διάκριση σε μία
έρευνα όπως το Best Workplaces,

για την ανάδειξη των εταιρειών με
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
Πρόκειται για μια ετήσια έρευνα, που
διοργανώνεται τα τελευταία 9 χρόνια
στην Ελλάδα από το Great Place to
Work Institute Hellas. Σε αυτή την
έρευνα αποτιμήθηκε και η Edenred, ως
μία από τις 5 εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον στην κατηγορία
20 έως 49 εργαζόμενοι!

Η Edenred προσπαθεί πάντα για
τη δημιουργία ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που παρέχει ασφάλεια στους εργαζόμενους, που
διαπνέεται από αίσθημα δικαίου και
είναι προσανατολισμένο τόσο στη
συμμετοχή, όσο και στην ανάπτυξή
τους, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των
αρχών και των αξιών της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred,
κος. Ιωάννης Κολοβός, δήλωσε:
«Για εμάς, όλη αυτή η διαδικασία ήταν
πολύ σημαντική. Το γεγονός πως διακριθήκαμε μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία.
Στην Edenred, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν λύσεις που
διευκολύνουν τη ζωή του εργαζόμε-

νου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την
αποδοτικότητα των εταιρειών. Αυτή η
ανθρωποκεντρική φιλοσοφία ξεκινάει
από εμάς τους ίδιους, από τους δικούς μας ανθρώπους, το πολυτιμότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας!»

Αυτή η διάκριση δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα κάνουμε
ό,τι είναι δυνατό, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πάντα προς
όφελος των συνεργατών μας!
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Εξωτερικό

Ticket Car® με οικολογική συνείδηση!
Μέσω ενός νέου, καινοτόμου
προγράμματος, η Edenred καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά
την αυτοκίνηση με την οικολογία!
Ο λόγος για το πρόγραμμα
«Ticket Carbon control» το οποίο
σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία
στη Βραζιλία και το Μεξικό.
Με αφορμή τις διατακτικές αυτο-

κίνησης Ticket Car®, η Edenred
δημιούργησε ένα πρωτοποριακό
λογισμικό για εταιρείες – πελάτες,
το οποίο παρέχει τη δυνατότητα
να μετρούν το αποτύπωμα του
CO2 που έχουν διοχετεύσει στην
ατμόσφαιρα, ανάλογα με τις
διαδρομές που έχουν κάνει τα
εταιρικά τους οχήματα.

Γνωρίζοντας πόσο επιβαρύνουν
το περιβάλλον, οι εταιρείες
μπορούν να επικεντρωθούν και
σε αντίστοιχες αντισταθμιστικές
ενέργειες υπέρ του περιβάλλοντος - ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της
οικολογικής συνείδησης!

Μια μέρα για την Edenred
Στις 29 Ιουνίου, η Edenred γιόρτασε τα 2α γενέθλιά της, τη μέρα
που έχει θεσπιστεί πλέον ως
«E-Day». Η μέρα των γενεθλίων
είχε και φέτος μεγάλη ανταπόκριση σε κάθε μία από τις χώρες
που συμμετείχαν. Μάλιστα, όλες οι
χώρες έστειλαν φωτογραφίες από
τις εκδηλώσεις τους είτε δημιουργικές, είτε ανθρώπινες, είτε εορταστικές, είτε αστείες. Όλες αυτές
συγκεντρώθηκαν σε ένα διαγωνισμό που σκοπό είχε να αναδείξει
τις αξίες της Edenred, μέσα από
τις μοναδικές στιγμές των φωτογραφιών. Συνεχίζουμε τη σταθερή
ανοδική μας πορεία σε πείσμα των
δυσκολιών της εποχής και επιμένουμε στη σκληρή προσπάθεια,
έτσι ώστε η ποιότητα των υπηρεσιών και η καινοτομία των λύσεών
μας να εξελίσσεται συνεχώς!
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Νέες συνεργασίες

Νέες συνεργασίες
Το δίκτυο με τις επιλογές καταστημάτων εστίασης των Ticket Restaurant®
αυξάνεται διαρκώς. Εδώ βλέπετε μερικές από τις νέες μας συνεργασίες:

Το δίκτυο καταστημάτων των Ticket Compliments® μεγαλώνει συνεχώς.
Δείτε ορισμένες από τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν συνεργασία:
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Καλές Διακοπές!

Η

ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΕ
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Σας ενημερώνουμε
ότι η εταιρεία θα
παραμείνει ανοιχτή για
οτιδήποτε χρειαστείτε!
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