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Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε την προπληρωμένη κάρτα αγορών που επιβραβεύει
εύκολα και απλά, με το κύρος της Edenred και το εύρος του δικτύου καταστημάτων
της MasterCard®!
Ανακαλύψτε τη νέα λύση με τις χιλιάδες
δυνατότητες Account No:XXXXXXXX
www.edenred.gr

ICA: 12060XXXXX

Η Ticket Compliments Gift Card® είναι το τέλειο δώρο για κάθε περίσταση. Η ευελιξία και η ευκολία στη χρήση της,
την καθιστά ένα ιδανικό εργαλείο στα χέρια της εταιρίας σας.
Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο παρότρυνσης για να πετύχετε τη συμμετοχή καταναλωτών σε προωθητικά
προγράμματα, ένα δημοφιλές κίνητρο για τα εταιρικά σας προγράμματα επιβράβευσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
ένα “εύκολο” δώρο σε γιορτές και ειδικές περιστάσεις.
AUTHORISED SIGNATURE - NOT VALID UNLESS SIGNED

This card
® is issued by PrePay Technologies Ltd pursuant to license
Χρησιμοποιήστε την Ticket Compliments Gift Card
: International. This card is electronic money product.
by MasterCard®

PrePay Technologies Ltd is authorised and regulated by the Financial
• ως ένα σημαντικό βοήθημα σε μία εκστρατεία marketing
ή προώθησης.
Είναι
αποδεδειγμένα
ένα βολικό,
Services
Authority for the issuance
of electronic
money.
Please
treat επιβράβευσης
your card as cash in a wallet.
you lose your Card you ενώ είναι ιδανική
ευέλικτο και ιδιαίτερα δημοφιλές κίνητρο για τα προγράμματα
σεIf καταναλωτές,
may lose the value stored on it. Not to be used as identification.
και για αγορές στο διαδίκτυο (e-shopping).
For customer service or to report a card lost or stolen,

please call: 801 300 3730

• ως ένα “εύκολο” δώρο σε γιορτές και ειδικές περιστάσεις. Δεν χρειάζεται πλέον να προβληματίζεστε για την
επιλογή του κατάλληλου δώρου, από τη στιγμή που με τη συγκεκριμένη δωροκάρτα η επιλογή βρίσκεται στα
χέρια του κατόχου της. Μια επιλογή που γίνεται από μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων και καταστημάτων κάθε
είδους, αφού η κάρτα γίνεται δεκτή σε όλο το δίκτυο των επιχειρήσεων πoυ συνεργάζονται
με τη MasterCard®, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.

Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, αφού:

• είναι ένα tailor made εργαλείο το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο στα μέτρα σας,
χάρη στη δυνατότητα customization που επιτρέπει την περαιτέρω προσωποποίηση της επιβράβευσης. Μπορείτε
να βάλετε στην κάρτα και στη συσκευασία της το λογότυπό σας, το όνομα της εταιρίας ή ακόμα και το όνομα του
εκάστοτε προγράμματος προώθησης. Κοινώς, να της δώσετε ακριβώς την εμφάνιση και μορφή που επιθυμείτε,
ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τη χρειάζεστε. Θέλετε την κάρτα σας μονόχρωμη; Πολύχρωμη; Σε ριγέ
φάκελο; Σε χρυσό κουτί; Οι επιλογές είναι απεριόριστες, όσο και η φαντασία σας!
• Εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο της διαχείρισης του δώρου που προσφέρετε, εσείς καθορίζετε το χρηματικό
ποσό που επιθυμείτε να «φορτώσετε», και μέχρι 250€ / κάρτα.
Χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις δικαιολογητικών, χωρίς αναμονή,
η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Edenred απλοποιεί τα πάντα, σε συνδυασμό με το δίκτυο της MasterCard®
Μπείτε τώρα στο www.ticketcomplimentsgiftcard.gr και μάθετε τα πάντα για τις δυνατότητες της νέας σας κάρτας!
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