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 Ticket Compliments hediye kuponları, 

kurumsal teşvik ve ödüllendirmede, firmaların 

çalışanlarını ve iş ortaklarını iş hedefleri 

doğrultusunda motive etmek, müşterilerinin 

bağlılığını arttırmak amacıyla kullandıkları, 

kullanıcılarına birçok seçkin marka arasından 

alışveriş yapma imkanı sunan en avantajlı 

çözümdür.  

  

 

 

 

 

Teşvik ve ödüllendirmede en avantajlı çözüm  



Ticket Compliments hediye kuponu seçenekleri 

Ticket Compliments 

Fashion 

Ticket Compliments 

Universal 



Her amaca en uygun çözüm 

Çalışanlarınız için 

 

Doğum günü, evlilik, yıldönümü 

gibi kişiye özel günleri kutlama 

Yılbaşı ve bayram 

kutlamalarıyla motivasyonu 

arttırma 

Yıl sonu primi kapsamında 

ödüllendirme 

Performans ve başarıyı takdir 

etme. 

Esnek yan haklar 

uygulamasında en uygun 

çözüm  

İş Ortaklarınız için 

 

Satış kanalları ya da bayi 

ağına yönelik yapılan 

teşvik kampanyalarında 

ödüllendirme 

Satış ekipleri, bayi ağı veya 

distribütörleri ödül programı 

kapsamında teşvik etme  

Özel projelerde proje 

ekiplerini ödüllendirme  

Özel gün kutlamarıyla 

motivasyonu arttırma  

 

Müşterileriniz için 

 

Müşteri sadakatini 

arttırmaya yönelik 

uygulamalarda 

ödüllendirme  

Yeni müşteri kazanımında 

ödüllendirme 

Özel gün kutlamalarıyla 

müşteri ilişkilerini 

güçlendirme  



Avantajlarınız 

 

Bayi ağlarınız, distribütörleriniz veya 

müşterilerinize yönelik teşvik ve 

ödüllendirme amaçlı kullanımlarda satış ve 

pazarlama gideri olarak gösterme avantajı 

  

Sipariş tutarı ve sıklığına bağlı olarak satın 

almada avantajlı fiyatlar  

 

Farklı hedef kitleler için farklı ihtiyaçlara 

cevap veren seçkin markalarda, 3000’e 

yakın noktada seçim özgürlüğü 

 

 

 

 Hediye kuponlarını, kampanya ve indirim 

dönemlerinde kullanma ayrıcalığı 

  

 Tek noktadan yönetim kolaylığı ile stok 

yönetimi, dağıtım ve teslimat gibi iş yükü 

getiren konularda zaman ve maliyet 

tasarrufu 

 

 Yılbaşı ve doğum günü temalı zarflar ile 

kişiye özel hediye kupon sunumu  



 

 

Ticket Compliments 

Universal 
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Ticket Compliments Universal 

 

2000’i aşkın noktada, 12 seçkin markada binlerce 

ürün arasından alışveriş özgürlüğü 

%18 KDV’li tüketici elektroniği, beyaz eşya, 

küçük ev aletleri, dekorasyon ve kozmetik 

ürünleri gibi farklı ürün gruplarında geçerlilik 

İndirim dönemlerinde ve kampanyalarda kullanım 

ayrıcalığı  

1 yıl geçerlilik süresi  
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Ticket Compliments  
Fashion 



Ticket Compliments Fashion 

 

400’e yakın mağazada, 17 seçkin markada 

binlerce ürün arasından alışveriş özgürlüğü 

% 8 KDV’li İndirim ve kampanya dönemlerinde 

giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinde 

geçerlilik 

1 yıl veya daha kısa dönemler için geçerlilik 

süresi 

Seçkin markalar ile çalışanlarınızın, firma imajını 

en iyi şekilde yansıtacak seçimi yapma avantajı 

İndirim dönemlerinde ve kampanyalarda kullanım 

ayrıcalığı  



Ürün Özellikleri  
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Ticket Compliments 

Ürün Özellikleri  



Kullanım Kolaylığı 
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Sipariş talebinize göre 100 TL’ye 
kadar önceden belirlenmiş kupon 
değerleri ile alışverişte kullanım 
kolaylığı 

 

 

 

Her alt marka için ürün ve kullanım 
özelliklerini içeren kullanıcı rehberleri  

 

 

 

 

Ticket Compliments cam etiketleri ile 
üye mağazaları tanımada kolaylık  

 



İhtiyacınıza özel çözümler  

 

 

Firma ismi ve logonuzun kupon üzerine 
basılarak markanızın görünürlüğünün 
arttırılması fırsatı 

 

 

 

Özel tasarımlı zarf içerisinde, kupon 
üzerine basılan kişi ismi ile kişiye özel bir 
mesaj sunabilme imkanı 

 

 

 

Doğum günü, yılbaşı gibi özel günlerde 
kullanımınız için tasarlanan tematik 
hediye zarfları ile farklılık yaratma 
seçeneği 

 

 

 

 



Ticket Compliments Marka Kartları  

 

Ticket Compliments Money Club Pro kart ile tüm Migros, 5M Migros, 
Tansaş, MacroCenter mağazalarında ve online sipariş aracı Migros Sanal 
Market’te alışveriş özgürlüğü sunabilirsiniz.  

 

Erzak kolisi taşıma ve depolama gibi lojistik maliyetlerden işvereni kurtarır. 

  

Tek fatura ile operasyonel işlem kolaylığı sağlar.  



 

Ticket’ın kurumsal teşvik ve 
ödüllendirme ürünleri için geliştirdiği 
çağdaş ödüllendirme ara yüzüdür. 

 

Ödüllendirilen kişinin seçimini kendi 
yapabilmesi  

 

Ticket Compliments Fashion ve 
Universal hediye kuponlarına ek 
alternatifler  sunabilme 

 

Ticket Gift Club 
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