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Edenred Brasil cria nova estratégia comercial com soluções 

integradas de suas marcas  

Com o Supercombo Edenred, as empresas obtêm preços especiais na contratação 

integrada do Ticket Restaurante, Ticket Alimentação e das soluções de abastecimento 

e pedágio do grupo 

 

A Edenred Brasil, líder mundial em soluções transacionais para empresas, 

comerciantes e empregados, que integra as marcas Ticket, Ticket log, Repom e 

Edenred Soluções Pré-Pagas, lança o Supercombo Edenred, uma oportunidade para 

empresas oferecerem diferentes soluções de forma integrada – e com vantagens 

exclusivas. O pacote reúne produtos oriundos do Programa de Alimentação do 

Trabalhador (PAT) da Ticket (Ticket Restaurante e Ticket Alimentação), soluções de 

abastecimento da Ticket Log e Repom (Ticket Car, Ticket Fleet ou Ticket Cargo) e 

soluções de gestão de pedágio da Repom. Com a novidade, as empresas 

interessadas podem fazer a aquisição conjunta das soluções e obter descontos 

especiais.  

 

“Somos uma marca que tem paixão pelos clientes e, por isso, criamos soluções 

inovadoras, com as quais todos ganham. O Supercombo Edenred permite aos nossos 

clientes ampliar as soluções oferecidas para suas equipes, trazendo ganhos para 

todos, com a facilidade de lidar comercialmente com apenas um parceiro e com um 

desconto especial”, explica Alaor Aguirre, Vice-Presidente da Edenred Brasil.  

 

Com a novidade, o grupo francês, que no Brasil tem mais de 130 mil empresas-

clientes,  7 milhões de empregados que usam suas soluções e 330 mil comerciantes 

credenciados, integrará as soluções:  

 

 Ticket Alimentação e Ticket Restaurante, da Ticket, que foram criados em 1976 

junto com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 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.  
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 Ticket Log, que tem 25 anos de experiência e atua no segmento de Frota e 

Soluções de Mobilidade para o mercado Urbano no Brasil por meio de gestão 

de abastecimento, manutenção e desenvolvendo soluções de mobilidade para 

empresas de todos os tamanhos com o propósito de valorizar o tempo das 

pessoas, oferecer conhecimento, informação e inteligência.   

 

 Repom, que reúne um portfólio completo para toda a cadeia logística com foco 

no Mercado Rodoviário de frotas pesadas, próprias ou terceirizadas. São sete 

soluções, entre as quais, a de gestão de frete e vale-pedágio, 100% 

homologadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a de 

gestão de abastecimento, que proporciona uma economia de até 10% nos 

gastos da operação da frota. 

 

Para obter o desconto, é preciso adquirir pelo menos uma solução de cada pilar do 

Supercombo Edenred: uma solução de benefícios, da Ticket, uma solução de 

abastecimento, da Ticket Log ou Repom, e uma solução de pedágio da Repom. O 

percentual de abatimento varia de acordo com o volume contratado.  Mais informações 

pelo site edenred.com.br/supercombo.  
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