Содексо Пасс България
Услуги за качествен живот

Sodexo Group
Партньор с доказани качества

ГРУПАТА SODEXO
460 000
служители
на Sodexo

#1
френски работодател
в световен мащаб

72
държави

1 300 000
търговски партньори

430 000
бизнес партньори,
използващи услугите за
социални придобивки и
възнаграждения

100 000 000
потребители, обслужени
всеки ден

Sodexo е световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот.
Ние осигуряваме комплексна оферта на своите клиенти, като развиваме, управляваме и доставяме широк
набор от иновативни услуги за:
Управление на обекти | Социални придобивки и възнаграждения | Персонални и домашни услуги

Содексо България
Социални придобивки и възнаграждения

Содексо Пасс България е създадена през 2003 г.
Разработваме и предоставяме цялостни решения, които помагат на
нашите клиенти да постигнат своите стратегически цели:

Конкурентно предимство

Повишаване на ангажираността

при наемане на нови служители

удовлетвореността и мотивацията на
персонала

Оптимизация на разходите

Подобряване на ефективността

за социални придобивки чрез
специалното социално и
данъчно третиране на нашите услуги

на процесите и допълнителни приходи,
посредством програмите ни за
стимулиране и признание на ключови
служители

Позитивен имидж на компанията
и задържане на клчови таланти, чрез персонализирани и финансово атрактивни
социални придобивки на служителите

Трапеза Pass - наредба 7
Повишава покупателната способност на служителите и оптимизира разходите на
работодателя.

• Напълно освободени от данъци – за служители и за работодатели спестявате до 136.94 лв на служител годишно
• Незабавно измерими данъчни облекчения, опростено осчетоводяване и
лесни за планиране финансови потоци
• Свобода на избора: сами определяте размера и периода (регулярно или
еднократно) на Вашата поръчка за ваучери. Така тя е винаги съобразена с
бюджета и нуждите на Вашия бизнес.

• Статус на желан работодател - Въвеждането на услуги, насочени към
подобряването на всекидневния живот на служителите, изгражда имидж
на динамично развиваща се компания, отделяща голямо внимание на
нуждите на своите служители.
• Ваучерите за храна се приемат в различни търговски обекти в цялата
страна. По този начин Вашите служители могат да избират истински
желаната от тях стока

Трапеза Pass - Наредба №11
Възможност за качествена храна на служителите си, работещи при специфични характер и организация
на труда.

• Може да предоставяте ваучери по наредба 11, само ако в компанията
ви има действащи специфичнен характер и организация на труда.

• Ваучерите по Наредба №11 са изцяло освободени от данъци и
осигуровки в пълния размер, в който се предоставят – за
работодателя и служителя.

• Няма ограничение в максималния размер на ваучерите, който може
да се предоставя по Наредба 11.

• Примерни професии, които попадат под наредба 11: служители заети
в здравеопазването, миньори, земеделци, строители, железничари,
моряци и др.

Трапеза Pass
Здравословен и разнообразен обяд и повишено качество на живот за Вашите служители.

• Приемат се в над 7900 търговски обекта в цяла България
• Една година срок на валидност
• Различни номинална стойности: 1, 2, 3, 5, 10 и 20 лв
• Можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка
една поръчка

• Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на
банкнотите.

• Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни
продукти и безалкохолни напитки

• Опаковане на ваучерите в защитени пликове според специфичните нужди на
компанията Ви.

• Доставка от от специализирани куриери лично до Вас или посоченото от Вас
лице.

Трапеза Pass
Част от нашите партньори

Подарък Pass
Един подарък, хиляди възможности да кажете „Благодаря“

• Подарък Pass e безкешово решение за предоставяне на бонуси и допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, изграждане на лоялност и дългосрочни
отношения, както между работодател и служител, така и между компания и нейните
бизнес партньори

• Подходящ жест - изградени въз основа на разнообразна национална мрежа от
търговски обекти, Подарък Pass предлагат богати възможности при избор на
наистина желан и оригинален подарък.

• Служителите и партньорите не се облагат с данък за ваучерите, а работодателят
заплаща само 10% данък върху социалния разход

• Редица предимства:
o Лесно администриране
o Намалени разходи за съхранение на подаръците

o Личен жест на признателност
o Различни опции на опаковане и персонализация с логото на вашата фирма,
името на получателя и послание

Подарък Pass
Вашите служители и бизнес партньори сами да избират подаръка, който наистина желаят

• Приемат се в над 10 900 търговски обекта в цяла България
• Една година срок на валидност
• Няма ограничение в стойността на ваучерите, които всеки служител
може да получи

• Номинални стойности: 5, 10, 20 и 50 лв.
• Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с
тези на банкнотите.

• Ваучерите служат за закупуването на всички стоки и/или услуги,
предлагани в търговските обекти, освен ако няма изрично посочени
рестрикции. Могат да се използват за фитнес, козметични и здравни
процедури, дрехи, книги, спорт, почивка, пътуване, детски стоки,
хранителни продукти, ресторанти и много други.

Подарък Pass
Част от нашите партньори

Flexi Pass
За всичко, което обичат Вашите служители.

• Ваучерите Flexi Pass предоставят на служителите възможността сами да
моделират пакета придобивки, в зависимост от специфичните си нужди и
желания: фитнес, козметични и здравни процедури, дрехи, книги, спорт,
почивка, пътуване, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много
други...

• Гъвкава формула, адаптирана към Вашия бюджет: Вие сами определяте
обема на предоставените ваучери, честотата и параметрите на поръчките си.

• Лесна употреба: ваучерите на Содексо значително улесняват
администрирането на социалните придобивки и Ви помагат да спестите
време и разходи.

• Привличане и задържане на кадри: да предоставите възможност за избор на
социалните придобивки според индивидуалните вкусове на всеки е Ваше
конкурентно предимство, което мотивира служителите Ви и изгражда
лоялност.

Flexi Pass
Моделирайте пакета придобивки в зависимост от специфичните нужди и желания на Вашите
служители.

• Приемат се в над 11 500 търговски обекта в цяла България
• Една година срок на валидност
• Няма ограничение в стойността на ваучерите, които всеки служител може да
получи

• Номинални стойности: 1, 2, 3, 5, 10 и 20
• Сигурно платежно средство с различни защитни елементи, сходни с тези на
банкнотите.

• Служителите и партньорите не се облагат с данък за ваучерите, а работодателят
заплаща само 10% данък върху социалния разход

• Ваучерите служат за закупуването на всички стоки и/или услуги, предлагани в
търговските обекти, освен ако няма изрично посочени рестрикции. Могат да се
ползват за фитнес, козметични и здравни процедури, дрехи, книги, спорт,
почивка, пътуване, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много
други..

Flexi Pass
Част от нашите партньори

Програми за възнаграждение
Иновативни решения за дългосрочно стимулиране и възнаграждение

• Програмите за мотивация и възнаграждение Ви помагат да покажете своята
признателност и да стимулирате Вашите екипи, бизнес партньори и клиенти,
като им предложите свободата да избират подаръците и услугите, които те
наистина искат.

• Този вид решения могат да бъдат използвани за:
o насърчаване на служители/ екипи/ партньори/ крайни клиенти да
постигнат определени резултати и възнаграждава тези, които ги
изпълнят
o признание - укрепване и възнаграждаване на определени поведения и
нагласи

• Единствено Содексо Ви дава възможност да използвате в своята програма 2
вида ваучери – Подарък PASS и Flexi PASS. По този начин хората, които ще се
възползват от тях могат да избират от над 10 900 търговски обекта, в които
да ги използват и сред хиляди видове услуги и стоки в зависимост от техните
желания

Програми за възнаграждение
Дългогодишен опит и експертиза, комбинирани с гъвкавостта на Flexi PASS и широката мрежа
от обекти на Подарък PASS

• Нашият екип ще Ви съдейства с изготвяне на персонализирано решение,
съобразено с Вашите цели:
oyвеличаване на продажбите на търговския екип и на дистрибуторите
oизграждане на програми/ стратегия за стимулиране на продажбите на
конкретен продукт

oувеличаване на производствения обем, намаляване на броя на
дефектните продукти
oповишаване на броя на успешно доставените стоки/продукти
oповишаване на качеството на работа на Вашите служители
oповишаване на активността на бизнес партньорите/дистрибуторите

oзапазване дългосрочните бизнес взаимоотношения
oнамаляване административните разходи

• Хиляди възможности за избор: телекомуникационни продукти и услуги,
туризъм и свободно време, техника, козметични и здравни процедури, дрехи,
книги, спорт, почивка, пътуване, детски стоки и др.

Част от нашите клиенти

BENEFITS AND REWARDS SERVICES

Благодарим за интереса към нашите услуги.
0700 40 700* | spb.svc.bg@sodexo.com | www.sodexo.bg

*Понеделник до петък от 09:00ч до 18:00 ч. Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от
стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за
обаждане до фиксирани мрежи.

