
BENEFITS  AND REWARDS SERVICES

Спечелете нови клиенти и 
увеличете приходите си с 

ваучерите от Содексо 



Содексо – партньор с доказани качества

2 –

Содексо е световен лидер в 
предоставянето на услуги, които 
подобряват качеството на живот. 

Содексо е първият лицензиран
оператор на ваучери за храна в България. 

От 2003 година досега ние сме доверен 
партньор на над 10 000 търговски обекта 
в цялата страна.

Содексо е операторът с най-широко 
портфолио в страната с продуктите:

✓ Tрапеза Pass нар.7 

✓ Tрапеза Pass нар.11

✓ Подaрък Pass

✓ Flexi Pass

✓ Sport Pass



✓ Динамично развитие и постоянен 
растеж на пазара в цялата страна

✓ В социален аспект ваучерите 
увеличават покупателната 
способност на хиляди служители 
и техните семейства

✓ Все повече компании отделят 
бюджет за допълнителни 
социални придобивки, като 
ваучерите са сред най-
популярните сред тях

Пазарът на ваучери за храна в България

Над 300 000 000 лв. във вид на ваучери 
за храна ще се влеят в търговската 

мрежа за 2018 г. Над 300 млн.



Нашите услуги

С ваучери Tрапеза Pass могат да се закупуват храни и 
хранителни продукти. Ваучерите за храна са два вида –
по наредба 7 и наредба 11. За да приемате ваучери по 
наредба 7 е необходимо да имате регистрация по ДДС. 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ: При покупка с ваучери не се връща
ресто. Важно при приема на ваучери е винаги да проверявате
валидността им. Тя е в рамките на една календарна година.

Ваучерите на Содексо имат високо ниво на защита

С ваучери Подарък Pass могат да се закупуват стоки и 
услуги. Ваучерите се предоставя както за лични поводи и 
празници, така и като награда за постигнати резултати 
между фирма и нейните служители и бизнес партньори.

С ваучери Flexi Pass могат да се закупуват стоки и услуги,

хранителни продукти. 



Защо да приемате ваучери на Sodexo? 

С ваучерите на Содексо печелите нови клиенти с покупателна способност
от различни професии и сфери на работа. Ставайки част от мрежата ни,
месечено търговският ви обект има потенциала да достигне месечно дo над
140 000 потребители.



Защо да приемате ваучери на Sodexo? 

С ваучерите на Содексо можете да повишите лоялността на своите клиенти. Когато
пазаруват, хората предпочитат и посещават по-често обекти, в които има
разнообразие в разплащателните методи.



Още предимства за вас
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Бързо и гарантирано осребряване на ваучерите

Участие на търговските ви обекти в
промоционални и комуникационни кампании
в каналите на Содексо: директен маркетинг (media

offer), email маркетинг и комуникация в социалните
мрежи

https://www.facebook.com/Sodexo.Bulgaria/
https://www.linkedin.com/showcase/sodexo-bulgaria-benefits-&-rewards-services/
https://www.instagram.com/sportpass.bg/


Кръговрат на ваучерите
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За контакт:
Тодор Попов

todor.popov@sodexo.com
0897 772 666

BENEFITS  AND REWARDS SERVICES

Вашият надежден партньор

mailto:todor.popov@sodexo.com

