
 
 

Ticket lança campanha que premiará seus usuários com dois 

Renault Kwid  
Campanha é válida para todas as compras acima de R$ 20 com os benefícios Ticket 

Alimentação e Ticket Alimentação Natal na rede de estabelecimentos participantes 

 

A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, acaba de              

lançar o Ticket Alimentação Premiado de Natal, que promete fazer a festa dos             

trabalhadores neste fim de ano. Até 15 de janeiro, os usuários dos benefícios Ticket              

Alimentação e Ticket Alimentação Natal de todo o Brasil, poderão concorrer a dois             

Renault Kwid. 

 

A cada R$ 20 que o usuário consumir com seus cartões na rede de estabelecimentos               

participantes, receberá um número da sorte. Para concorrer aos prêmios, basta fazer o             

cadastro dos cartões Ticket Alimentação e Ticket Alimentação Natal até 31 de            

dezembro, em promocaoticketpremiado.com.br e torcer para ser o sorteado.  

 

“A Ticket está sempre investindo na aproximação com todos os seus públicos e não              

tem época melhor para darmos um presente como esse. Durante a campanha,            

enviaremos mensagens aos nossos usuários, de acordo com suas localizações ou           

comportamento de consumo, destacando a ampla rede de estabelecimentos parceiros          

que estão participando para proporcionar ainda mais comodidade e inovação em uma            

experiência digital. Com isso, reforçamos nossa paixão por nossos clientes e nossa            

busca diária por multiplicar os benefícios de quem usa o Ticket Alimentação e o Ticket               

Alimentação Natal”, destaca Claudia Leite, Diretora de Rede da Ticket. 

 

Os prêmios serão entregues em forma de crédito no cartão Ticket Presente Perfeito e              

os participantes podem consultar todas as informações e a rede de estabelecimentos            

participantes na página da campanha. O cadastro dos cartões poderá ser ativado entre             

1º de novembro e 31 de dezembro de 2019. Os vencedores serão sorteados em 24 de                

janeiro de 2020. 

 

 
 
 

 



 
 
Presente no Brasil desde 1976, quando foi criado o Programa de Alimentação do             

Trabalhador (PAT), beneficia mais de 7 milhões de empregados e conta com 330 mil              

estabelecimentos credenciados.  
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