
Gift PASS – дигитална социална

придобивка от бъдещето



Границата между бъдеще и настояще

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

социална дигитална придобивка – Gift 

Pass, която едновременно обхваща всички

нужди на настоящето и е отворена към

възможностите на бъдещето. 



Пандемията промени навиците и очакванията 

на потребителите – всички ние все по-често 

избираме картовите плащания, вместо 

традиционните кешови, защото са безконтактни, 

т.е. по-сигурни, бързи и удобни.

Броят дигитални карти в България се е утроил 

само за периода между юни 2020 и януари 2021 г. 

Всеки притежател на смартфон е потенциален 

потребител на дигитален портфейл.

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

bg/vision/who-we-are/news/Mastercard-biometrics.html
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Затова създадохме дигиталната социална 

придобивка Gift Pass, която прави ежедневието 

по-лесно. Модерно разплащателно средство, 

адаптирано към променящите се нужди на 

служителите, свързани с работата от вкъщи, 

увеличения интерес към онлайн покупките и 

безконтактните услуги.

Gift Pass надгражда подаръчните ни ваучери и 

допълва портфолиото от продукти на Содексо. 

Дигиталната карта има функционалностите на 

традиционните 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 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.



с Gift Pass може да се пазарува в търговските обекти и онлайн 

магазини, част от мрежата на Содексо България.

Gift Pass е социална придобивка, която допълва предлаганите 

досега ваучери Подарък Pass. Подходяща за мотивация и 

допълнително възнаграждение на вашите служители, като 

подарък при специални поводи и празници.

Gift Pass може да се използва при бонус програми за вътрешна 

мотивация, промоции и вътрешни и външни за компанията 

маркетингови активности.

Гъвкави решения спрямо нуждите 

на вашата компания и служителите ви



Улеснена онлайн

администрация на услугата

Всичко необходимо за използването на Gift Pass 

се изпраща от нас по имейл до служителя, без 

нужда от физическа дистрибуция на придобивката 

и без допълнителна администрация от HR 

в процеса на използване на услугата.



Сигурност и по-малко разходи

Тъй като услугата е изцяло дигитална, плащанията

с нея са сигурни за вашите служители, а вие

пестите от разходи за куриер, за съхранение на

ваучери и за всички други дейности по

обслужването им.



Универсално 

промоционално решение

Атрактивна и практична награда за всякакви 

промоционални и маркетингови активности и 

кампании. Подходяща както за вътрешни бонус 

програми – за поощряване и мотивация на 

служителите, така и за всякакви външни за 

компанията промоции с цел привличане на клиенти и 

изграждане и повишаване на лоялност към бранда.



Отговорност към природата

Давате своя принос към намаляването 

на въглеродните емисии като редуцирате 

използването на пластмаса и на хартия,

тъй като услугата е изцяло дигитализирана.



Благодарим за вниманието

За повече информация:

Имейл: client.support@sodexo.com

Телефон: 070040 700* 

От понеделник до петък, от 9:00 ч до 18:00ч, за обаждането може да 

бъде начислена такса съгласно тарифата на обслужващия Ви 

телекомуникационен оператор

mailto:client.support@sodexo.com

