Ticket Restaurant®

Νιώθουμε καλά, εργαζόμαστε καλύτερα
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Ιστορία

Ticket Restaurant®:
Από το ξεκίνημα
μέχρι σήμερα.
Η λύση Ticket Restaurant® δημιουργήθηκε με σκοπό να
εξασφαλίζει πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή για κάθε
εργαζόμενο. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την παροχή
σίτισης είναι εταιρείες που νοιάζονται για τους ανθρώπους
τους και το well-being τους και θέλουν να τους προσφέρουν
μία θρεπτική και ισορροπημένη διατροφή εν ώρα εργασίας.

Το όραμα της
Edenred:
Πρόσβαση σε
υγιεινή διατροφή για
κάθε εργαζόμενο.

Edenred
Ιστορία
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2010
Παρουσίαση της λύσης
Ticket Restaurant®
Meal Expenses, του
προκατόχου της λύσης
Spendeo®.

1996
Ίδρυση της Edenred
στην Ελλάδα και
παρουσίαση της λύσης
Ticket Restaurant® στην
ελληνική αγορά.

2004
Παρουσίαση του
πιο ευέλικτου εργαλείου
επιβράβευσης,
της λύσης
Ticket Compliments®.

2015
Μια νέα εποχή στις
παροχές εργαζομένων
ξεκινά: Η κάρτα
Ticket Restaurant®
είναι εδώ!
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2017
Το 1ο ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης
εταιρικων εξόδων
είναι γεγονός:
Η λύση Spendeo®
παρουσιάζεται
στην ελληνική αγορά.

2019
Η Edenred ανοίγει
τον δρόμο προς
την ψηφιακή εποχή:
Mobile payments μέσω
Apple Pay & νέο
MyEdenred® App
διαθέσιμα για τους
κατόχους μας!

Η λύση
Ticket Restaurant®
μετράει 25 χρόνια
παρουσίας στην
Ελλάδα.

2020
Χρονιά ορόσημο για την
Edenred: Ανανεωμένο
πορτφόλιο καρτών
(Ticket Restaurant®,
Ticket Compliments®,
Spendeo®), νέες λύσεις
(MyBenefits®) και Edenred Pay
για mobile payments μέσω
Android συσκευών!

Edenred
Ιστορία
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Ποιοι
Eίμαστε
H Edenred είναι ο καθημερινός συνεργάτης για
τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Edenred σήμερα
Είτε παρέχονται μέσω κάρτας, mobile εφαρμογής,
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή σε μορφή διατακτικής,
όλες οι λύσεις δημιουργούν αυξημένη αγοραστική δύναμη
για τους εργαζόμενους, βελτιστοποίηση της διαχείρισης
εταιρικών εξόδων για της εταιρείες και αύξηση
των πωλήσεων για τους συνεργαζόμενους εμπόρους.
Στόχος μας είναι να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι και
πιο αποτελεσματικοί, τόσο για τους ανθρώπους μας
όσο και τους συνεργάτες μας.

3 επιχειρηματικοί άξονες

Παροχές Εργαζομένων
Ticket Restaurant ®
MyBenefits®

Διαχείριση Εταιρικών Εξόδων
Spendeo®

Κίνητρα & Επιβράβευση
Ticket Compliments®
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Ticket Restaurant®
Η πιο δημοφιλής λύση στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

Με παρουσία σε 46 χώρες, η Edenred εξυπηρετεί καθημερινά >50 εκατομμύρια χρήστες,
>850.000 εταιρείες – πελάτες και 2.000.000 συμβεβλημένα σημεία – καταστήματα.
Το 2020, ο Όμιλος διαχειρίστηκε πάνω από 2,5 δις. συναλλαγές, κυρίως μέσω mobile
εφαρμογών, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών, αριθμός που αντιπροσωπεύει €30 δις. σε
business volume. Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και περιλαμβάνεται
στους δείκτες CAC Next 20, FTSE4Good και MSCI Europe.

H δυναμική παρουσία της Edenred στην Ελλάδα.

> 6.000 εταιρείες
πελάτες

> 300.000
δικαιούχοι

Χιλιάδες συμβεβλημένα
σημεία καταστήματα

Edenred
Ποιοι Eίμαστε

08

Οφέλη Για Όλους

Για τους εργαζόμενους
Ευελιξία στην εξαργύρωση, σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα
εστίασης και τις αλυσίδες τροφίμων με POS, στην Ελλάδα.
Ευκολία στην ενεργοποίηση και αυξημένη ασφάλεια με ορισμό
προσωπικού αριθμού PIN.
Ασφάλεια, χάρη στην τεχνολογία Chip & PIN και δυνατότητα
contactless συναλλαγών.
Εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές μέσω Edenred Pay (για Android συσκευές)
και Apple Pay (για iOS συσκευές).
Online παραγγελίες στα ηλεκτρονικά καταστήματα του δικτύου.
Πρόσβαση 24/7 στο υπόλοιπο της κάρτας, το ιστορικό των συναλλαγών, υπενθύμιση και
αλλαγή PIN, φραγή κάρτας κ.α., μέσω του Mobile App MyEdenred®.

Για τις εταιρείες
Επαναφορτιζόμενη κάρτα με άμεση φόρτιση, για μειωμένους χρόνους διαχείρισης.
Ευκολία στην έκδοση (στο όνομα του δικαιούχου) και δυνατότητα
επανέκδοσης, σε περίπτωση απώλειας, με το ποσό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
Αυξημένη ασφάλεια, χάρη στην τεχνολογία Chip & PIN και δυνατότητα
contactless συναλλαγών.
Αποστολή με ασφάλεια.
Εύκολη διαδικασία παραγγελίας & μηνιαίο reporting, για απόλυτο έλεγχο.
Εκπίπτει ως παραγωγική δαπάνη, μέχρι 6€/ημέρα ανά εργαζόμενο
(Ν.2336/95, Ν. 3296/04, Ν.3842/10 και Ν.4172/13 άρθρο 14).
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Κάρτα
Ticket Restaurant®
Για μία επιχείρηση τόσο δυνατή όσο οι άνθρωποί της.

Το προϊόν που απεικονίζεται ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό.

Για τους πιο πολύτιμους
συνεργάτες σας
Για τους ανθρώπους σας!
www.ticketrestaurantcard.gr/premium
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Η λύση Ticket Restaurant® ανάμεσα
στις 3 παροχές που επιθυμούν
οι εργαζόμενοι
Πηγή: Πανελλήνια Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων 2019 της Edenred με
τη συνεργασία της Focus Bari και υπό την αιγίδα του ΣΔΑΔΕ

Λαμβάνουν (%)

Επιθυμούν (%)

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας

59

Διατακτικές Σίτισης

58

78
71

41

Παροχές σε Είδος

53

34

Χρήση Parking

51

Εργασία εξ Αποστάσεως

22

57

Παροχές για Μετακίνηση

21

53

Χρήση Εστιατορίου στον Χώρο Εργασίας

21

Προγράμματα Προσωπικού Ενδιαφέροντος

21

61

Επιπλέον Ημέρες Άδειας

19

61

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

17

Εκδηλώσεις / Δράσεις για τα Παιδιά

16
13

Υποστήριξη για Νέα Ζευγάρια / Νέους Γονείς
Παροχές για το Well-Being των Eργαζομένων

9

41

69

Μέσος όρος
παροχών που
λαμβάνουν:

4,1%

30
48
50

Οικονομική Yποστήριξη για τους Eπιτυχόντες

5

32

Παροχές για Παιδικό Σταθμό

4

35

Μέσος όρος
παροχών που
επιθυμούν:

8,2%

Προγράμματα υγείας και κάλυψη καθημερινών αναγκών όπως το φαγητό βρίσκονται στην
κορυφή της λίστας των παροχών που επιθυμούν για το μέλλον οι εργαζόμενοι.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.edenred.gr/employeesatisfactionsurvey

Edenred
Edenred
Έρευνα Ικανοποίσης Εργαζομένων
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Αύξηση της αγοραστικής δύναμης
και μεγαλύτερο κίνητρο στον
εργασιακό χώρο για τους εργαζόμενους,
χάρη στη λύση Ticket Restaurant®
Πηγή: Έρευνα Food Barometer 2020 της Edenred

Τα οφέλη της λύσης για
τους εργαζόμενους

34,5
56,3

Αυξάνει την αγοραστική μου δύναμη
Μειώνει το άγχος μου για το
καθημερινό μου γεύμα
Αποτελεί μία πρακτική λύση για το
μεσημεριανό μου γεύμα
Μου προσφέρει μεγαλύτερο
κίνητρο στην εργασία μου

56,3

14,2

14,2
16,6

16,6

34,5

Edenred
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MyEdenred® App

Σύγχρονες mobile
υπηρεσίες για
τους εργαζόμενούς σας.
Διαχείριση καρτών, έλεγχος υπολοίπου &
πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών.

John Papadopoulos

Άμεσες ενημερώσεις για όλες τις
συναλλαγές.
24/7 πρόσβαση στο δίκτυο των
συνεργαζόμενων καταστημάτων & εύκολος
εντοπισμός των κοντινών καταστημάτων,
μέσα από τις ειδικά διαμορφωμένες σελίδες.

* Mobile Excellence Awards 2020, Κατηγορία Food & Drink Mobile Apps

Υπενθύμιση και αλλαγή ΡΙΝ, φραγή και
αφαίρεση κάρτας.
In-app provisioning για απευθείας εγγραφή
των καρτών στο Edenred Pay (για Android
συσκευές) και στο Apple Pay (για iOS
συσκευές).
Απευθείας κλήση στο κατάστημα της
επιλογής σας και οδηγίες πλοήγησης
μέσω Google maps.
Real-time ενημερώσεις για τις τρέχουσες
προσφορές και διαγωνισμούς μέσω in-app
notifications.
24/7 πρόσβαση σε προσφορές και
διαγωνισμούς, μέσα από τη νέα ενότητα
Προσφορές.
Edenred
MyEdenred® App
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Edenred Pay για Android συσκευές

Πραγματοποιείστε τις συναλλαγές σας γρήγορα – εύκολα - με ασφάλεια
μέσω της νέας υπηρεσίας Edenred Pay.

Ανακαλύψτε τον νέο τρόπο πληρωμών από
την Edenred και μεταμορφώστε το Android
κινητό σας σε μέσο ανέπαφων πληρωμών!

Κατεβάστε δωρεάν
την εφαρμογή
MyEdenred®

Ενεργοποιήστε την
υπηρεσία Edenred Pay

Πραγματοποιήστε τις
συναλλαγές σας ανέπαφα
στα συνεργαζόμενα
καταστήματα εστίασης
και αλυσίδες τροφίμων με POS!
Edenred
Edenred Pay
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Apple Pay για iOS συσκευές

Πραγματοποιείστε τις συναλλαγές σας γρήγορα – εύκολα - με ασφάλεια
μέσω της υπηρεσίας Apple Pay.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή MyEdenred®, προσθέστε την
κάρτα σας στο Wallet και απολαύστε γρήγορες, εύκολες και
ασφαλείς συναλλαγές μέσω Apple Pay.

Γρήγορα, εύκολα, με ασφάλεια!
x6

Γρήγορες συναλλαγές,
περνώντας απλά το κινητό
από το τερματικό χωρίς
να έρχεστε σε επαφή με
χαρτονομίσματα και χωρίς
να χρειάζεται να έχετε μαζί
σας το πορτοφόλι σας.

Δυνατότητα Touch ID &
Face ID για ακόμα πιο
ευέλικτες και ασφαλείς
συναλλαγές.

Δυνατότητα εγγραφής
της κάρτας σε έως και
6 συσκευές.

Edenred
Apple Pay
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Καθημερινά, οι κάτοχοι καρτών
Ticket Restaurant® έχουν
πρόσβαση σε αποκλειστικές
προσφορές και διαγωνισμούς.
Περισσότεροι από 100 νικητές τον τελευταίο χρόνο! Δείτε παρακάτω μερικά
ενδεικτικά παραδείγματα.
My Market
5€ έκπτωση για τις αγορές σου στα
My market με την κάρτα Ticket Restaurant®.

Box
Κάνε την πρώτη σου παραγγελία στο Box με
Ticket Restaurant® και κέρδισε 2€ έκπτωση.

My Market
Kάθε παραγγελία, άνω των 30€ με Ticket Restaurant®,
στα My Market, είναι και μία συμμετοχή στην
κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο Toyota Aygo.

Domino’s
Απόλαυσε Domino’s με κάρτα
Ticket Restaurant® και κέρδισε συνδρομή στο
Vodafone TV για έναν ολόκληρο χρόνο!

Pizza Fan
Για κάθε παραγγελία στην Pizza Fan, με χρήση
Ticket Restaurant®, μπαίνεις στην κλήρωση για
2 LG Smart TVs 55".

Edenred
Προσφορές - Διαγωνισμοί
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Συνεργασίες
Το δίκτυο συμβεβλημένων επιχειρήσεων Ticket Restaurant® μεγαλώνει συνεχώς,
ενώ μεταξύ των σημαντικότερων συνεργατών μας περιλαμβάνονται μερικές από
τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Απολαύστε τον καφέ σας και το γεύμα σας σε ένα από τα χιλιάδες συνεργαζόμενα
καταστήματα και αλυσίδες τροφίμων του δικτύου που βρίσκονται δίπλα σας!

Επιπλέον, απολαύστε τις αγορές σας και στα ηλεκτρονικά
καταστήματα του δικτύου της Edenred.

Edenred Greece,
Λ. Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, 111 41, Αθήνα

