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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην Edenred συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση μας
και το 2013, προσπαθώντας σε μια απαιτητική περίοδο να είμαστε καινοτόμοι και
σημαντικοί για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία. Έτσι,
εξακολουθούμε να δημιουργούμε νέες συνεργασίες, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το δίκτυό μας και αυξάνοντας τις επιλογές που έχετε στα χέρια σας.

08

ΜΑΪΟΣ 2013

Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο ξεκινήσαμε μια μεγάλη καμπάνια για τα αγαπημένα
σας Ticket Restaurant®, με σκοπό οι διατακτικές να γίνουν μια καθημερινή συνήθεια
για την πληρωμή του λογαριασμού όταν τρώμε έξω ή για όλους τους εργαζόμενους
που παραγγέλνουν delivery στο γραφείο. Έτσι, στόχος μας είναι το «Καλή Όρεξη»
να αποκτήσει στο μυαλό όλων ένα νέο νόημα, με αυτούς που το επιλέγουν να
ακολουθούν έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την απόλαυση, την τεράστια ποικιλία
αγαπημένων γεύσεων, την ευεξία, την ευκολία και τελικά την καλή ζωή!
Επίσης, η Edenred είναι μια εταιρία με λύσεις που μπορούν φανούν εξαιρετικά
ευέλικτες και σημαντικές για την κοινωνία και τον άνθρωπο, κάτι που αποδεικνύουν
και τα Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματά της. Στα προγράμματα αυτά, οι δημόσιοι
οργανισμοί πολλών χωρών χρησιμοποιούν εργαλεία της Edenred για να δώσουν
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα συνανθρώπων μας, σε τομείς όπως η διατροφή
και η επισιτιστική βοήθεια, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και πολλά άλλα.
Από όλους εμάς έχετε τις θερμότερες ευχές για ένα Καλό Πάσχα!
Με εκτίμηση
Η ομάδα της Edenred
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Ό,τι και αν επιλέγετε, απολαύστε το με Ticket
Restaurant® μέσα από ένα δίκτυο 7.500 εστιατορίων
και καταστημάτων που συνεχώς μεγαλώνει!
Την περίοδο αυτή η Edenred ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια με σκοπό οι κάτοχοι των Ticket Restaurant® να είναι
ενήμεροι για τις επιλογές τους και έτσι να μπορούν να
χρησιμοποιούν τις διατακτικές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έτσι, πλέον όταν επισκέπτεστε τα συμβεβλημένα καταστήματα του δικτύου μας θα βρείτε αρχικά το χαρακτηριστικό «Καλή Όρεξη» στην είσοδο, με σκοπό να υπενθυμίζει ότι είστε στο σωστό μέρος για να απολαύσετε αυτό
που θέλετε, πληρώνοντας με Ticket Restaurant®.
Η χαρακτηριστική, ενημερωτική σήμανση βρίσκεται επίσης στην ειδική θήκη λογαριασμού/απόδειξης, αλλά και
στον ειδικό δείκτη/wobbler στο ταμείο.
Απολαμβάνουμε, λοιπόν, το γεύμα της επιλογής μας από
το συμβεβλημένο κατάστημα, θυμόμαστε να πληρώσουμε με Ticket Restaurant® και «Καλή Όρεξη»!
Η αγαπημένη συνήθεια… και στη δουλειά
Ειδικά στην εποχή μας, η σημασία της καλής διατροφής
είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της καθημερινότητάς μας. Έτσι, τα Ticket Restaurant® μπορούν να
αποτελέσουν μια βασική επιλογή, η οποία βοηθάει ουσι-
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αστικά στο χώρο εργασίας και οδηγεί σε καλύτερες, πιο
υγιεινές διατροφικές επιλογές.
Η αφίσα των Ticket Restaurant® βρίσκεται αναρτημένη
στον εργασιακό χώρο ώστε να υπενθυμίζει ότι «Καλή
Όρεξη» θα πει: πολλές επιλογές, βελτίωση της υγείας
και ευεξία!
Φυσικά η αφίσα με το «Καλή Όρεξη» δείχνει ταυτόχρονα
και το κοινωνικό πρόσωπο της εκάστοτε εταιρίας, που
δίνει μια σημαντική παροχή για τη ζωή, την καθημερινότητα και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων.
Επιπλέον οφέλη για τον χρήστη…
Όταν ο χρήστης παίρνει στα χέρια του τις διατακτικές
Ticket Restaurant®, ταυτόχρονα παραλαμβάνει ένα έντυπο που τον ενημερώνει για όλες τις επιλογές και τους
τρόπους χρήσης τους, ενώ κρύβει και μια έκπληξη…
Ένας «κρυφός» διαγωνισμός σε κάθε έντυπο, με δώρο
μια προπληρωμένη κάρτα αγορών Ticket Compliments
Gift Card®, αξίας 150€, κάθε μήνα για έναν τυχερό!
Και μην ξεχνάτε - όλες οι επιλογές, στο χέρι σας!
Ανακαλύψτε άμεσα τα συμβεβλημένα καταστήματα και
ποια βρίσκονται κοντά σας!
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Ticket On the Go®, για
Android και iPhone συσκευές!
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Το «Ticket Compliments Gift Card®» αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην Edenred.

Μαζί στα δώρα

με Ticket Compliments Gift Card®
Γνωρίστε τη νέα κάρτα που σας προσφέρει μοναδικές δυνατότητες!
Η Ticket Compliments Gift Card® είναι μια προπληρωμένη, non reloadable κάρτα αγορών, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως εργαλείο επιβράβευσης στα προωθητικά σας προγράμματα.
Συνδυάζοντας την εγγύηση και το κύρος της Edenred, με το εύρος του δικτύου της MasterCard®, η Ticket
Compliments Gift Card® είναι ένα πολύτιμο εργαλείο παρότρυνσης και επιβράβευσης για τη συμμετοχή καταναλωτών σε προωθητικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα “εύκολο” δώρο σε γιορτές και ειδικές περιστάσεις.
Είναι αποδεδειγμένα ένα βολικό, ευέλικτο και ιδιαίτερα δημοφιλές κίνητρο για τα προγράμματα επιβράβευσης σε
καταναλωτές, ένα εργαλείο στα χέρια σας που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες σας!

Ticket Compliments Gift Card® - η κάρτα που επιβραβεύει εύκολα και γρήγορα!

www.ticketcomplimentsgiftcard.gr
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Δημόσια Κοινωνικά
Προγράμματα

Δημόσια
Κοινωνικά
Προγράμματα,
με τις λύσεις
της Edenred
Η Edenred βοηθά χρόνια τώρα τοπικές αρχές και
δημόσιους οργανισμούς σε πολλές χώρες ανά την
υφήλιο ώστε να αναπτύσσουν τις κοινωνικές πολιτικές
τους πιο αποτελεσματικά, μέσα από την τεχνογνωσία
της στη διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων. Οι λύσεις
που έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία των πολιτών για ανάγκες διατροφής, υγείας, εκπαίδευσης, για υπηρεσίες στο σπίτι ή ακόμα και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Αυτές οι λύσεις είναι μια πραγματική εναλλακτική στη
διανομή επιδομάτων και εγγυώνται ότι οι πόροι που
διατίθενται πράγματι χρησιμοποιούνται για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αποτέλεσμα είναι να προωθούνται
οι ίσες ευκαιρίες και να διευκολύνεται η καθημερινή
ζωή πάρα πολλών ανθρώπων.
Η Edenred προσφέρει λύσεις σε τομείς όπως:
• Διατροφή & επισιτιστική βοήθεια
• Βασικά αγαθά
• Εκπαίδευση
• Μετακινήσεις
• Προσωπικές & οικιακές υπηρεσίες
• Υγειονομική περίθαλψη
• Πολιτισμός & αθλητισμός
Επιλέξτε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τα
Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματα.
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Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη

Στην EDENRED
νοιαζόμαστε…
και μοιραζόμαστε!
Για 3η χρονιά, η Edenred έδειξε την εταιρική κοινωνική ευθύνη που τη διακρίνει και
την ευαισθησία της απέναντι σε συνανθρώπους που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας.
Έτσι, η εταιρία μας διοργάνωσε ξανά την
ημέρα “Care and Share” με αφορμή τον
εορτασμό του Eden for all, του θεσμού που
γιορτάζει τη ζωή και τη χαρά του να μοιράζεσαι με ανθρώπους, ιδίως αυτούς που
είναι σε λιγότερο ευνοϊκή θέση.
Όπως κάθε χρόνο, αυτή η ημέρα διοργανώθηκε σε όλες τις χώρες της Edenred,
κοντά στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή την
ημέρα επετείου της διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Εμείς στην Edenred Ελλάδος επαναλάβαμε
την ενέργεια που είχαμε κάνει και τα Χριστούγεννα του 2011. Οι εργαζόμενοί μας
ενημερώθηκαν από μια εσωτερική καμπάνια
και ο μεγάλος στόχος που θέσαμε για την
συγκέντρωση τροφίμων επετεύχθη, χάρη
στην ανταπόκρισή τους που ξεπέρασε τις
προσδοκίες. Στο τέλος, το συνολικό ποσό
που ξοδεύτηκε από αυτούς αθροιστικά δόθηκε και σαν μετρητά από την εταιρία, μαζί
με τα συγκεντρωμένα τρόφιμα, στην Ένωση
«Μαζί για το παιδί». Ταυτόχρονα, αρκετοί
από εμάς πήγαμε και βοηθήσαμε εθελοντικά στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του
«Μαζί για το παιδί», συγκεντρώνοντας παιχνίδια και χαρίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία
σε παιδία που το έχουν ανάγκη!
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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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Καλό Πάσχα

Από όλους εµάς
στην Edenred,

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
& ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Με υγεία και χαρά, για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα!
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