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Komunikat prasowy 
24 listopada 2017 

 

 
EDENRED ZDOBYŁ DWIE NAGRODY ZA 
KAMPANIĘ REBRANDINGOWĄ 
COM-ENT ex-Communication et Entreprise, największe francuskie stowarzyszenie w branży 

komunikacji korporacyjnej, nagrodziło Edenred za nowe logo firmy oraz za kampanię 

rebrandingową przeprowadzoną w gronie 8 tysięcy pracowników: 

• nagroda honorowa w kategorii „Identyfikacja wizualna i standardy graficzne” za 
rebranding Edenred, oraz 

• nagroda honorowa w kategorii „One shot” za jej jednoczesne wdrożenie na całym 
świecie 14 czerwca 2017. 
 

Nagroda w kategorii „Identyfikacja wizualna i standardy graficzne” jest wyrazem uznania za 
rebranding Grupy, dzięki któremu marka Edenred stała się znakiem zrzeszającym ponad 43 
użytkowników jej rozwiązań, 750 000 firm i instytucji oraz 1,4 miliona akceptantów. Obecnie 
markę Edenred wyróżnia ponad 400 produktów i usług, w tym Ticket Restaurant®, a jej 
ujednolicona szata graficzna została w całości zaprojektowana od nowa. Wyraża ją hasło 
„We connect, you win”, które odnosi się do procesu digitalizacji oferty Grupy wraz z 
korzyściami, takimi jak: dodatkowa siła nabywcza dla użytkowników rozwiązań Edenred, 
optymalizacja wydatków służbowych oraz dodatkowych obrotów akceptantów.  
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Nagroda w kategorii „One Shot” to wyraz uznania dla wdrożenia nowej identyfikacji 14 
czerwca 2017 równocześnie w gronie 8 tysięcy pracowników w 42 krajach. Tego dnia 8 
tysięcy pracowników Edenred wystąpiło w nowych barwach marki podczas wydarzeń 
zorganizowanych przez Grupę w 42 krajach i szeroko promowanych w sieciach 
społecznościowych hashtagiem #Edenredconnects (23 miliony odsłon). 
 

 
 

   
 
 

Co roku stowarzyszenie COM-ENT ex-Communication & Entreprise, zrzeszające ponad 1700 
profesjonalistów z dziedziny komunikacji (firmy, agencje, organizacje publiczne, niezależni 
specjaliści oraz studenci) organizuje Grand Prix, by nagrodzić najbardziej innowacyjne firmy. 
31. edycja Grand Prix odbyła się 23 listopada 2017, podczas wieczoru zorganizowanego dla 
tysiąca profesjonalistów z dziedziny komunikacji. 
 
▬▬ 
 
Edenred jest światowym liderem rozwiązań transakcyjnych dla firm, pracowników i akceptantów. Wszystkie 
rozwiązania – karty, aplikacje mobilne, platformy online i bony papierowe – przekładają się na wyższą siłę nabywczą 
pracowników, optymalizację wydatków służbowych firm i dodatkowy obrót akceptantów. 
Oferta Edenred skupia się wokół trzech linii biznesowych: 

• Benefity dla pracowników (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings itd.) 
• Rozwiązania flotowe i mobilne (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empreserial itd.) 
• Rozwiązania uzupełniające: płatności korporacyjne (Edenred Corporate Payment), motywacja i 

premiowanie (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) oraz publiczne programy społeczne. 
Grupa zrzesza wyjątkową sieć 43 milionów pracowników, 750 000 firm i instytucji oraz 1,4 miliona akceptantów. 
Firma Edenred notowana jest na paryskiej giełdzie pod symbolem CACNext20 i prowadzi działalność w 42 krajach, 
zatrudniając niemal 8 000 tysięcy pracowników. W roku 2016 Grupa zarządzała transakcjami o wartości prawie 20 
mld euro, z czego 70% dokonano kartą, za pomocą urządzenia mobilnego lub przez Internet. 
 
Wymienione i użyte w tym komunikacie marki oraz logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Edenred 
S.A., jej oddziałów lub osób trzecich. Zabronione jest ich używanie w celach handlowych bez pisemnej zgody ich 
właściciela. 
 
Śledź Edenred na Twitterze: www.twitter.com/Edenred 
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▬▬ 
 

KONTAKT 
 
Kontakty z mediami 

 
Anne-Sophie Sibout 
+33 (0)1 74 31 86 11 
anne-sophie.sibout @edenred.com 
 
Anne-Sophie Sergent 
+33 (0)1 74 31 86 27 
anne-sophie.sergent@edenred.com 
 
Matthieu Santalucia 
+33 (0)1 74 31 87 42 
matthieu.santalucia@edenred.com 

Relacje inwestorskie i z akcjonariuszami 

 
Solène Zammito 
+33 (0)1 74 31 88 68 
solene.zammito@edenred.com 
 
Loïc Da Silva 
+33 (0)1 74 31 84 16 
loic.dasilva@edenred.com 
 

Relacje z akcjonariuszami indywidualnymi 

 
Elisabeth Pascal  
(darmowa infolinia): 0 805 652 662  
relations.actionnaires@edenred.com 
 

 

 

 


