Ticket Alimentação Natal é a solução ideal para empresas no
fim de ano
Para ampliar ainda mais os benefícios do cartão, marca fará sorteios para empresas e
beneficiados

A Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil,
já disponibiliza, para as Pequenas, Médias e Grandes empresas, o Ticket Alimentação
Natal, cartão pré-carregável com chip, que, por contar com praticidade e segurança na
utilização, na contratação e na logística, oferece vantagens tanto para os clientes
quanto para os beneficiados, garantindo que as celebrações de fim de ano sejam
ainda mais especiais.

Além de a opção multiplicar as soluções que podem ser oferecidas, neste ano, a
marca fará dois sorteios: o Crédito Mágico, para as empresas que o adquirirem e a
Multiplique a Magia do Natal, destinada aos usuários. “Teremos uma dinâmica para
multiplicar, ainda mais, os benefícios do produto, além de facilitar a vida dos RHs e
empregados. Isso porque, a solução dá liberdade de decisão do valor que será
depositado e autonomia para a escolha dos itens das ceias de Natal e Ano-Novo, com
possibilidade de compra em mais de 330 mil estabelecimentos credenciados”, explica
o Diretor-Geral da Ticket, Felipe Gomes.

O Ticket Alimentação Natal tem um processo ágil em sua operação, pois basta o
cliente colocar créditos, além de não exigir logística de distribuição e local adequado
para armazenamento, como as cestas de natal físicas. Para os beneficiados, reduz
riscos de acidente no percurso do trabalho para a residência, dá liberdade de escolha
dos itens que serão comprados e o local e pode ser utilizado no Samsung Pay,
acumulando pontos no Programa Samsung Rewards, que podem ser trocados por
produtos da marca. Para acompanhar o saldo, o processo é simples e ágil, basta
baixar o aplicativo da Ticket, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS
ou acessar o site da marca.
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Para que o empregado possa participar do Multiplique a Magia do Natal, é preciso
cadastrar o cartão no aplicativo da Ticket. Serão sorteados seis pares de celulares
Samsung A8, um destinado ao beneficiário e outro para presentear. Todas as
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independentemente do número de cartões adquiridos, com R$ 5 mil em créditos no
cartão Ticket Alimentação Natal. Ambas ações terão vigência entre 1/10/2018 a
31/12/2018, e o sorteio pela caixa será no dia 16/01/2019.
Sobre a Ticket
Presente no Brasil desde 1976, a Ticket conquistou a liderança histórica do setor de
refeição-convênio, com o Ticket Restaurante, primeiro benefício brasileiro de
alimentação ao trabalhador no Brasil e que nasceu no mesmo ano que o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), do Ministério do Trabalho. Nestes 42 anos no
País, a marca é quem possui a maior rede de adquirentes atualmente no mercado
(Rede, Cielo, Getnet, PagSeguro, Elavon e Stone) e ampliou seu leque de atuação,
com o lançamento de produtos e serviços inovadores e pioneiros nos segmentos de
alimentação, transporte, cultura e premiação:
•

Ticket Restaurante (assegura a qualidade das refeições dos colaboradores
e aumenta a produtividade da empresa).

•

Ticket Alimentação (concede liberdade de escolha na compra de
alimentos).

•

Ticket Transporte (oferece gestão de vale-transporte para pequenas,
médias e grandes empresas há mais de 20 anos).

•

Ticket Cultura (benefício de incentivo ao consumo de produtos e serviços
culturais).

•

Presente Perfeito e Duo Card (uma forma de reconhecer e incentivar o
trabalhador com um cartão pré-pago aceito em todo o território nacional).

•

Ticket Plus (solução de antecipação salarial com a maior rede de farmácias
credenciadas do Brasil).

Com abrangência nacional, são mais de 130 mil empresas clientes, mais de 7 milhões
de usuários e mais de 330 mil estabelecimentos credenciados.
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A Ticket é parte do Grupo Edenred, líder mundial em soluções transacionais para
empresas,

empregados

e

comerciantes,

reconhecida

na

categoria

Serviços

Financeiros no prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, pela IT Mídia em 2017, além
do Valor Inovação, promovido pelo jornal Valor Econômico, que também integra as
marcas Ticket Log, Repom, Accentiv' e a Edenred Soluções Pré-Pagas, pioneiras nos
segmentos de gestão de despesas corporativas e incentivos e recompensas. Além
disso, conquistou a certificação ISO 14001 e foi eleita 20 vezes uma das melhores
empresas para trabalhar no Brasil de acordo com ranking do Great Place to Work.
Ainda de acordo com o ranking, a Ticket também foi eleita uma das melhores
empresas para mulher trabalhar – GPTW, em 2017. Em dez anos, a companhia
recebeu por nove vezes o prêmio Fornecedores de Confiança, como uma das
fornecedoras de maior grau de confiabilidade com seus clientes, além de ser a
ganhadora histórica do Top of Mind de RH, na categoria Benefício-Refeição, por 16
vezes, em 20 edições do prêmio.
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