Campanha de comemoração do aniversário da Ticket dá um ano
de combustível grátis para novos clientes
Empresas que contratarem os benefícios restaurante ou alimentação pelo site da marca
até 31 de julho, concorrerão a um ano de abastecimento pela Ticket Log

A Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil,
está promovendo uma campanha especial para comemorar seus 43 anos. As empresas
que adquirirem as soluções Ticket Alimentação ou Ticket Restaurante pelo site da marca
concorrerão a um ano de combustível grátis. Serão sorteados 20 cartões Ticket Car, que
darão créditos para abastecimento em postos credenciados pela Ticket Log.
“Temos paixão pelos nossos clientes e buscamos sempre soluções inovadoras. Nestes
43 anos, temos trabalhado para multiplicar os benefícios oferecidos e esta é mais uma
forma de ampliarmos nossa participação com ganhos para todos. É também uma
oportunidade para que nossos clientes conheçam as outras soluções da Edenred Brasil”,
explica Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.

O sorteio acontecerá no dia 28 de agosto pela Loteria Federal e o resultado será
divulgado no site da Ticket. O regulamento da promoção e outras informações estão no
https://www.ticket.com.br/campanha-aniversario-ticket/.

O Ticket Alimentação e o Ticket Restaurante são benefícios que atendem ao Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado em 1976, para estimular a refeição
saudável e proporcionar mais saúde, bem-estar e maior produtividade aos trabalhadores
brasileiros. Segundo o livro que celebra os 40 anos do PAT, a produtividade dos
trabalhadores é beneficiada pela melhoria na qualidade da alimentação, pois a deficiência
de nutrientes impacta negativamente no desenvolvimento mental. A Ticket está presente
em todo território nacional, tem mais de 7 milhões de usuários, mais de 330 mil
estabelecimentos credenciados e 130 mil empresas clientes.
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