
Добре дошли в бъдещето

на социалните придобивки

с Gift PASS.



Границата между бъдеще и настояще напоследък 

е все по-тънка. Още по-тънка е тази между 

реалния и виртуалния свят. Вече можем да 

поръчаме вечеря, да си купим нови дрехи или да 

си платим сметките без изобщо да напускаме дома 

си. 

Удобно, нали?

А сега Содексо прави още една крачка напред, 

като предлага ново поколение услуга – Gift Pass. 

Дигитална социална придобивка - средство за 

плащане и възнаграждение, което да отговаря н

а нуждите на днес и да е адекватно

за широките възможности на утре.



*по данни на Mastercard и Българска Е-комерс Асоциация, към януари 2021: 

https://www.mastercard.bg/bg-bg/vision/who-we-are/news/Mastercard-

biometrics.html

Знаете ли, че:

В България се отчита:

✓200% ръст в броя на транзакциите с 

дигитални портфейли на ПОС 

терминал

✓160% ръст в картовите плащания 

онлайн



Знаете ли, че:

✓Стойността на транзакциите, 

извършвани чрез дигитални портфейли, 

нараства средно с 10% всеки месец.

✓Броят дигитални карти в България се е 

утроил само за периода между юни 

2020 и януари 2021 г.

*по данни на Mastercard: https://www.mastercard.bg/bg-

bg/vision/who-we-are/news/Mastercard-biometrics.html



Затова създадохме дигиталната социална 

придобивка Gift Pass, която прави ежедневието по-

лесно. Тя е модерно разплащателно средство, което 

отговоря на увеличения интерес към онлайн покупките 

и безконтактните услуги.

Gift Pass надгражда подаръчните ни ваучери и допълва 

портфолиото от продукти на Содексо. 



Дигиталната карта Gift Pass има функционалностите на 

традиционните разплащателни карти, но с едно голямо предимство 

- с нея може да се плаща онлайн и на POS терминал само със 

смартфон, без пластика.

Достатъчно е потребителят да добави своята Gift Pass карта

в едно от приложенията за безконтактно плащане - Google Pay

или Apple Pay. И след това плащанията се осъществяват

безконтактно във всички магазини от търговската мрежа на

Содексо, които приемат плащания с Mastercard.



Отворете вратите си за

ново поколение клиенти.

Ползите от Gift Pass за Вашия бизнес са много.

Бързи и лесни плащания, 

без допълнително обучение на персонала.

Без проверка на валидността, без сканиране, без броене на ваучери - всичко се случва на

вече съществуващите POS терминали, като вместо пластика, клиентът използва

телефон.



Повече приходи за Вашия бизнес.

Gift Pass има функционалностите на традиционна разплащателна карта, 

но с много допълнителни предимства за търговците. Плащанията стават

лесно и удобно в търговските обекти и още по-лесно и удобно онлайн.

По-лесна администрация.

Рискът от човешки грешки при администрацията на

плащанията става минимален. Получавате парите

си директно, без да се налага да събирате и 

изпращате получените ваучери до офиса на

Содексо.



Благодарим за вниманието.

Контакти:

Тодор Попов

мениджър партньорска мрежа

0897 772 666

Todor.Popov@sodexo.com


