
 
 

Ticket Transporte embarca no Black Friday  

com descontos de até 50% em sua solução 
Promoção vai até 31 de novembro para as empresas que contratarem o Crédito 

Inteligente, solução do Ticket Transporte  

 

A Ticket, marca pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação da Edenred              

Brasil, está com ofertas exclusivas para a Black Friday, com descontos que chegam a              

50% na contratação do Crédito Inteligente, um sistema de gestão exclusivo do Ticket             

Transporte que permite economia nas recargas do benefício.  

 

As condições especiais serão mantidas durante toda a vigência do contrato e as             

vantagens às empresas-clientes ultrapassam os descontos para a aquisição do          

sistema, já que a solução permite a redução de cerca de 35% no custo das empresas                

com o incentivo. Isso é possível porque ele identifica o saldo excedente e considera              

esta informação ao indicar o valor a ser recarregado. Assim, os empregadores já             

sentem a redução nos custos na primeira recarga. Com uma plataforma própria,            

prática e eficiente, é possível fazer a gestão do vale-transporte por meio de             

ferramentas integradas, com acesso a diversos relatórios e serviços on-line.  

 

“A solução agrega inteligência às empresas, que podem contar com um cenário mais             

claro para a gestão do benefício de transporte. Temos como premissa multiplicar os             

benefícios e soluções que oferecemos, por isso, decidimos trazer para a Black Friday             

deste ano o Crédito Inteligente: com ele, as empresas obtém vantagem não apenas na              

contratação do serviço. Elas podem ser sentidas mensalmente, na economia com o            

benefício de transporte oferecido”, explica Adriana Serra, Diretora de Produtos da           

Ticket. 

 

O produto, que já viabilizou uma economia superior R$ 250 milhões às empresas que              

o contrataram, pode ser adquirido por companhias de todos os tamanhos. A promoção             

acontece até 31 de novembro e as empresas podem encontrar informações adicionais            

em www.ticket.com.br.  
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