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EDENRED POSZERZA OFERTĘ 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 
BELGII 
 
Edenred, światowy lider rozwiązań transakcyjnych dla firm, pracowników i merchantów, 

przejął spółki Merits & Benefits oraz Ekivita1. Te dwie spółki, które są liderami w zakresie 

platform motywacyjnych dla pracowników w Belgii, oferują innowacyjne rozwiązania 

digitalowe mające na celu zmniejszenie rotacji zatrudnionych, zwiększenie ich motywacji i 

siły nabywczej. 

 
Podwójne przejęcie spółek Merits & Benefits oraz Ekivita pozwoli Edenred – który już jest 
numerem jeden wśród dostawców świadczeń pracowniczych w Belgii – na rozszerzenie oferty 
w kraju i umocnienie swojej pozycji lidera na lokalnym rynku. 
 
Dwie przejęte spółki dostarczają łącznie kilkuset klientom korporacyjnym indywidualnie 
dostosowane platformy e-commerce, które dają dostęp do ekskluzywnych ofert 
promocyjnych, do której należy ponad 500 partnerskich sklepów stacjonarnych  
i internetowych. Dzięki platformom prawie milion pracowników otrzymało możliwość 
polepszania swojego samopoczucia, zwiększania siły nabywczej oraz osiągania równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. 
 
Nawiązując do sukcesu ProwebCE we Francji, przejęcie wspomnianych dwóch spółek 
umocni innowacyjną ofertę świadczeń pracowniczych Grupy Edenred oraz wpłynie na 
wzrost zysku netto i akcji Grupy od 2019 r. 
 

*** 
 
Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47 

milionów użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 45 krajach. Dzięki globalnej 

platformie technologicznej Grupa Edenred zarządzała w 2018 roku 2,5 miliardami transakcji, 

głównie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, platform internetowych i kart 

przedpłaconych, generując ponad 28 miliardów Euro obrotu. 

8.500 pracowników Edenred przyczynia się do: 

- podnoszenia jakości życia osób korzystających z rozwiązań Edenred,  

- zwiększania efektywności firm 

- zwiększania przychodów partnerów afiliacyjnych.  

Edenred oferuje rozwiązania w ramach trzech linii biznesowych: 

- świadczenia pracownicze, 

- fleet & mobility: paliwo, opłaty drogowe i podróże służbowe 

- rozwiązania uzupełniające wraz z płatnościami korporacyjnymi, nagradzanie oraz programy 

motywacyjne, publiczne programy społeczne. 

                                                      
1 Spółki Merits & Benefits oraz Ekivita należą obecnie do jednego udziałowca. 
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Grupa Edenred jest notowana na paryskiej giełdzie i zawiera następujące indeksy: CAC Next 

20, FTSE4Good, DJSI Europe i MSCI Europe. 

 

Więcej informacji na www.edenred.com 
 
Edenred w Polsce działa od ponad 20 lat. Misją Spółki jest zapewnienie kompleksowych i 

efektywnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów, stawiając sobie 

ten sam cel: satysfakcja i przyjemne codzienne życie.  

Edenred Polska dostarcza bezkonkurencyjne produkty i usługi oraz szybki i niezawodny serwis 

w obszarach:  

• motywacji i aangażowania pracowników,  

• budowania lojalności w biznesie i zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C. 

 
Więcej informacji na www.edenred.pl  
 
Loga oraz inne znaki towarowe wymienione i zawarte w niniejszym komunikacie prasowym 
stanowią zastrzeżone znaki towarowe Edenred S.A, jej jednostek zależnych lub podmiotów 
trzecich. Nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej 
zgody ich właścicieli. 
 
 


