
Вашият надежден партньор



Содексо – партньор
с доказани качества

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 – партньор с доказани качества

Запознайте се с нашите продукти

Tрапеза Pass нар. 11 Подарък Pass Flexi PassTрапеза Pass нар.7



Пазарът на ваучери за храна 
и подарък в България 

Тенденцията през последните години 
е за ежегодно нарастване на квотата

за ваучери за храна по нар.7

350
във вид на ваучери за храна ще се 

влеят в търговската мрежа за 2021 г.

над

млн. лв.

Тенденцията през последните години 
е за ежегодно нарастване на 

поръчките на ваучери за подарък.

40
вид на ваучери за подарък ще се 

влеят в търговската мрежа за 2021 г. 

над

млн. лв.



Пазарът на ваучери за храна 
и подарък в България 

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.

Поради промените в работните навици, предизвикани от пандемията, като 
навлизането на работата от вкъщи, немалка част от компаниите 
конвертират част от придобивките си (като разходи за транспорт) също във 
ваучери.



Трапеза Pass

С ваучери Трапеза Pass може да се 
пазарува в хранителни магазини от 
всякакъв тип и размер, ресторанти, 
заведения за бързо хранене, 
специализирани магазини (за месо, 
за млечни продукти, за зеленчуци) 
и много други.

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. 



Подарък Pass

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. 

Flexi Pass

С ваучери Flexi Pass могат да се закупуват различни стоки и 
услуги: фитнес, дрехи, книги, спорт, пътувания , козметични и 
здравни процедури и много други.



При покупка с ваучери не се връща ресто. Важно при 
приема на ваучери е  винаги да проверявате валидността
им. Ваучерите на Содексо имат високо ниво на защита.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ



Защо да приемате 
ваучери на Sodexo? 

С ваучерите на Содексо можете да 
увеличите средната стойност на покупките
във вашия търговски обект, а с това и
приходите си по следните причини: 

Поради факта, че при покупка с ваучери 
не се връща ресто, практиката показва, 
че е най-често клиентът да направи 
покупка на по-висока стойност и да 
доплати разликата с пари в брой. 

Ваучерите са лимитирани с крайна дата 
на валидност и служителите се стремят 
да ги харчат с приоритет.



Защо да приемате 
ваучери на Sodexo? 

С ваучерите на Содексо можете да 
увеличите средната стойност на покупките
във вашия търговски обект, а с това и
приходите си по следните причини: 

Ваучерите са в топ 3 на най-предпочитаните 
социални придобивки сред служителите, 
затова и изполzването им става все по-
разпространено. 

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. 



Защо да приемате 
ваучери на Sodexo? 

Участие на търговските ви обекти в 
промоционални и комуникационни 
кампании в каналите на Содексо в 
социалните мрежи

Прозрачност и гарантирано осребяването 
на ваучери.

https://www.facebook.com/Sodexo.Bulgaria/
https://www.linkedin.com/showcase/sodexo-bulgaria-benefits-&-rewards-services
https://www.youtube.com/channel/UC8WRj1StjqzHPU1konFnaqg


Схема на употреба 
на ваучерите
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Използване на ваучери



С нас работят



Благодарим за интереса 
към нашите услуги!

Тодор Попов – Мениджър Партньорска Мрежа 
0897 772 666 | Todor.Popov@sodexo.com 


