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Edenred zapewnia karty restauracyjne
2000 dziennikarzy zaproszonych na
szczyt G7 w Biarritz
Edenred, światowy lider w dziedzinie rozwiązań płatniczych dla środowiska pracy, został
wybrany przez zespół organizacyjny G7 jako jeden z filantropów korporacyjnych
przyczyniających się do organizacji szczytu w Biarritz, który odbędzie się w dniach 24-26
sierpnia 2019 roku. Około 2000 francuskich i międzynarodowych dziennikarzy relacjonujących
szczyt otrzyma kartę Ticket Restaurant Edenred, zaprojektowaną, wyprodukowaną
i sfinansowaną przez Grupę, z której będą mogli korzystać, by zjeść posiłki podczas tego
wydarzenia.
Zainspirowaną programem Edenred Ticket Restaurant,
kartę Edenred typu prepaid, opracowaną dla G7
będzie można wykorzystać wieczorem w lokalnych
restauracjach należących do sieci Edenred. Dzięki temu
zespół organizacyjny G7 osadzi szczyt w lokalnej
strukturze gospodarczej i da dziennikarzom z całego
świata
oraz
uczestnikom
szczytu
możliwość
skosztowania kuchni baskijskiej.
Bezpieczeństwo urządzenia jest gwarantowane przez firmę Edenred, która zapewnia
prawidłowe przeznaczenie wydatków poprzez globalną platformę technologiczną,
przypominającą rozwiązanie Ticket Restaurant oraz inne rozwiązania wprowadzone na rynek
przez Grupę (bony upominkowe, karty paliwowe lub karty wirtualne).
W przypadku dziennikarzy ten ekskluzywny produkt daje im dużą swobodę wyboru tego,
co chcą jeść, ograniczając tym samym marnotrawstwo żywności, zgodnie z duchem
zobowiązań podjętych w ramach francuskiej prezydencji G7 zgodnie z normą ISO 20121.
W tym samym duchu oraz aby jak najbardziej zachować przyjazność dla środowiska, karty
będą zbierane podczas zakończenia szczytu dla celów recyklingu.
Podczas całego szczytu Edenred będzie również miał okazję zaprezentować swoje
zobowiązania społeczne w przestrzeni poświęconej uwypukleniu rozwiązań wprowadzonych
w celu uczynienia szczytu G7 wydarzeniem odpowiedzialnym ekologicznie, szczególnie
w dziedzinie promocji zrównoważonego odżywiania.
Porozumienie filantropijne zawarte pomiędzy Edenred i francuskim Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i Europy ilustruje tym samym determinację w proponowaniu bezpiecznych,
innowacyjnych, społecznie i ekologicznie wzorcowych rozwiązań różnym uczestnikom szczytu
w Biarritz.
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Jak powiedział Bertrand Dumazy, prezes i dyrektor generalny Edenred: "Szczyt w Biarritz będzie
kluczowym momentem francuskiej prezydencji G7 i jesteśmy świadomi, jak bardzo zespoły
odpowiedzialne za jego organizację pragną, aby to wydarzenie stało się znakomitą wizytówką
zaangażowania Francji na rzecz odpowiedzialności ekologicznej. Jesteśmy zatem niezwykle
dumni, że zostaliśmy wybrani, jako światowy lider w naszym sektorze, aby reprezentować
doskonałość technologiczną i model społeczny Francji poprzez opracowanie innowacyjnej
karty restauracyjnej Edenred G7, z której skorzystają zarówno dziennikarze i właściciele
restauracji, jak i lokalna gospodarka"
O Edenred
Edenred, światowy lider rozwiązań płatniczych, łączy 830.000 klientów korporacyjnych, 47 milionów
użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 46 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.
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.
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