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Kurumsal teşvik ve ödüllendirmede en avantajlı
çözüm Ticket Compliments, hizmet ağına yeni katılan
markalarla 3.000 noktaya ulaştı.
Şirketlerin çalışanlarını, iş ortaklarını ve müşterilerini ödüllendirmek amacıyla
tercih ettiği Ticket Compliments hediye kuponları, giyimden elektroniğe, beyaz
eşyadan kozmetiğe uzanan birçok seçkin markanın 3.000 mağazasında alışveriş
özgürlüğü sunuyor.

Çalışanların hayatını kolaylaştıran ve kurumların verimliliğini artıran çözümler sunan Edenred Türkiye
tarafından sunulan Ticket Compliments, 3.000 mağazada geçerli olan hediye kuponları ile şirketlerin kurumsal
teşvik ve ödüllendirmede tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin
ödüllendirilmesinde firmalara satınalmada fiyat avantajı sağlayan Ticket Compliments; Arçelik, Beymen,
Bimeks, Business, Damat-Tween, Divarese, e-bebek, Fabrika, Mudo, Network, Tefal, Tekin Acar,
Teknosa, YKM gibi birçok seçkin markadan tek bir hediye kuponu ile alışveriş imkanı sunuyor. Firmalar, Ticket
Compliments hediye kuponlarını doğumgünü, yılbaşı gibi özel günlerde çalışanlarını motive etmek için ya da
performans, esnek yan haklar kapsamında ödüllendirmek için kullanırken ; aynı zamanda satışlarını artırmak
amacıyla bayi ağları ya da distribütörlerinin performansını teşvik etmek için ödül programlarına dahil ediyor.

Çalışan, bayi, distribütör ve müşteri ödüllendirmelerinde birçok uluslararası şirketin
tercihi
Ticket Restaurant yemek kuponlarının yaratıcısı, ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri Edenred’in
sunduğu Ticket Compliments hediye kuponları dünya çapında bir çok uluslararası şirket tarafından tercih
ediliyor. Şirketler, Ticket Compliments ile çalışanların teşvik edilmesi, satış kanalları ve bayi ağlarının
ödüllendirilmesi, müşteri sadakatinin artırılması gibi konularda pratik çözümler elde ediyor. Şirketler, Ticket
Compliments ile kurumsal hediye seçiminde farklı sağlayıcılarla anlaşma yapılması, fiyatlandırma, stok
yönetimi, dağıtım ve teslimat gibi iş yükü getiren konularda maliyetten ve zamandan tasarruf ediyor. Ticket
Compliments ile şirketler aynı zamanda farklı ihtiyaç ve beğenilere cevap veren yaygın üye ağı, avantajlı
fiyatlarla satın alma ve kullanım kolaylığı gibi avantajlara da sahip oluyor.
Doğum günü, evlilik, yıl başı gibi özel günlerde veya performans, esnek yan haklar kapsamında çalışanları
motive etmek için kullanılan Ticket Compliments hediye kuponları, bayi ağlarının ya da distribütörlerin
performansını yükseltmek amacıyla da bir çok firma tarafından tercih ediliyor. Müşterilerin sadakatini kazanmak
amacıyla özel günler kapsamında da sunulan hediye kuponları firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ticket Türkiye iPhone uygulaması ile tüm mağazalar cepte
Ticket Compliments hizmet ağını genişletmenin yanısıra teknolojik uygulamaların kullanımı ile de ön plana
çıkıyor.
Edenred'in yeni uygulamaya koyduğu Ticket Türkiye iPhone uygulaması, hediye kuponu
kullanıcılarına kullanım ayrıcalıkları ve kolaylıkları sunuyor. Ticket Aplikasyonu Türkiye uygulaması ile
kullanıcılar yakın çevrelerinde bulunan Ticket Compliments hediye kuponlarının geçerli olduğu marka ve
mağazaların tüm listesine kolaylıkla ulaşarak, mağazaları AVM ve cadde mağazaları seçenekleri ile
listeleyebiliyor. Kullanıcının aradığı birden fazla marka var ise, bu markaların mağazalarının beraber bulunduğu
en yakın AVM’yi de kolaylıkla saptayabiliyor. Kullanıcı isterse bulunduğu konum ve gitmek istediği mağaza
arasındaki en kısa mesafeyi harita yardımı ile görebilirken, mağazaya direkt telefonla ulaşarak ya da web
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adresini ziyaret ederek marka hakkında ön bilgi de alabiliyor.
—
EDENRED GLOBAL
Ticket Restaurant yemek kuponlarının yaratıcısı, ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri Edenred, çalışanların
hayatını kolaylaştıran ve kurumların etkinliğini artıran çözümler sunmaktadır. Kaynakların amacına uygun şekilde
kullanımının sağlanmasıyla, kurumlar bu çözümler aracılığıyla aşağıdaki alanlardaki uygulamalarını çok daha etkin
yönetebilmektedir.
•

Çalışanlara sağlanan haklar (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers, vb.

•

Harcama yönetimi süreci (Ticket Car, Ticket Clean Way, Ticket Frete, vb.)

•

Teşvik ve ödüllendirme programları (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, vb.)

Edenred aynı zamanda, sosyal yardım programlarının yönetilmesi konusunda kamu kuruluşlarını desteklemektedir.
Edenred, 39 ülkede, 6.000 çalışan, özel ve kamu sektöründe yer alan 580.000’e yakın müşteri, 1.3 milyon üye kuruluş ve
36.2 milyon kullanıcı ile faaliyet göstermektedir. 2011’de, %58’i gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu, toplam 15.2 milyar
euro ciroya ulaşmıştır.
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