
Öğle yemeği
hizmeti

Edenred Global

Ticket Restaurant yemek kuponlarının yaratıcısı, ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri 
Edenred, çalışanların hayatını kolaylaştıran ve kurumların etkinliğini artıran çözümler sunmaktadır. 

Kaynakların amacına uygun şekilde kullanımının sağlanmasıyla, kurumlar bu çözümler aracılığıyla 
aşağıdaki alanlardaki uygulamalarını çok daha etkin yönetebilmektedir.

• Çalışanlara sağlanan haklar (Ticket Restaurant, Ticket Alimentación, Ticket CESU,   
 Childcare Vouchers vb.)
• Harcama yönetimi süreci (Ticket Business Fuel, Ticket Clean Way, Repom, vb.)
• Teşvik ve ödüllendirme programları (Ticket Compliments, Ticket Kadéos vb.)

Edenred aynı zamanda, sosyal yardım programlarının yönetilmesi konusunda kamu 
kuruluşlarını desteklemektedir.

NYSE Euronext Paris borsasına kote olan Edenred, 40 ülkede, 6.000 çalışan, özel ve kamu 
sektöründe yer alan 610.000’e yakın müşteri, 1.3 milyon üye kuruluş ve 38 milyon kullanıcısı ile 
faaliyet göstermektedir. 2012’de %61’ini gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu toplam 16,7 milyar 
euro ciroya ulaşmıştır.

Çağrı Merkezi : 444 22 66 
www.ticket.com.tr

Çalışanların hayatını kolaylaştıran çözümler

Harcama yönetimi

Teşvik ve ödüllendirme

Ticket Restaurant  siparişlerinizde internet kolaylığı...

Sistem işleyişi

ÖDEME

HİZMET SUNUMU

MÜŞTERİLER
14.500 müşteri

(firmalar ve kamu kuruluşları)

SERVİS
SAĞLAYICILAR

34.000 üye kuruluş
(restoran, kafe, büfe vb.)

KULLANICILAR
330.000 kullanıcı
(firma çalışanları)

HİZMET KULLANIMI

GERİ ÖDEME TALEBİ



Firma ve çalışanların 
beklentilerinin karşılandığı 
"kazançlı" sistem...
Firmalar:

Nakit ödeme sistemiyle karşılaştırıldığında, vergi dilimine 
bağlı olarak %90'a yakın maliyet avantajı sağlar.

Tek fatura gibi idari kolaylıklarla birlikte, öğle yemeğinin 
karşılanmasına yönelik yönetim maliyetleri azalır, 
muhasebe biriminin iş yükü hafifler.

Restoranlardan büfelere, tüm Türkiye'yi kapsayan 
en yaygın üye ağını sunar.

Yer ve eleman istihdamı, ekipman gibi maliyet kalemlerini 
içeren mutfak sistemine göre maliyet avantajı sağlar.

Artan çalışan memnuniyeti ile şirket verimliliği artar.

Şirket çalışanlarının firmaya olan sadakati güçlenir.

İşe alımda, çalışanlar tarafından oldukça değer verilen 
bir teşvik sistemi sunar.

Nakit ödemeyle karşılaştırıldığında, çalışanlara çok daha 
somut bir fayda sağlar.

Çalışanların öğle yemeğini dışarıda yemesiyle sosyal 
etkileşimi teşvik ederek, iş ortamında stresi azaltır.

Çalışanlar:
Öğle yemeği konusunda seçim özgürlüğü sunar.

Motivasyonu artırır.

Ay sonunda yaşanabilecek nakit sıkıntısına karşın, 
çalışanların öğle yemeği yemesine olanak tanır.

Nakit ödeme kadar esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.

Sadece Ticket Restaurant kullanıcılarının üye olabildiği 
Red Club® ile alışverişlerinizde %40’a varan indirimler sağlar.

EDENRED GLOBAL

40 ÜLKE ÇALIŞAN6.000 MÜŞTERİ610.000

1,3 MİLYON
SERVİS  SAĞLAYICI

38 MİLYON
KULLANICI

16,7MİLYAR EURO
CİRO

ÇALIŞANLARIN 
HAYATINI
KOLAYLAŞTIRAN
ÇÖZÜMLER

Çalışanlarınızın motivasyonunu 
artırabileceğiniz en etkin ve 
düşük maliyetli çözüm...

Günümüzde, çalışanların işverenlerden 
maaş dışında çok daha fazla beklentileri var. 
Çalışanlar, maaşın yanı sıra ek faydaların da 
yer aldığı çok daha kapsamlı bir maaş paketi 
arayışındalar. Nitelikli çalışanların kazanılması 
ve elde tutulması için çalışanların sadakatini 
kazanmak ise gün geçtikçe daha fazla önem 
kazanıyor.

Önde gelen markası Ticket Restaurant ile 
kurumsal hizmetlerde dünya lideri olan 
Edenred, bu noktadan hareketle çalışanların 
beklentileri ile firmaların performans hedefleri 
arasında daha iyi denge kurulmasını sağlayan 
bir yaklaşımın öncüsü olmuştur.

İş yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan 
Ticket Restaurant öğle yemeği hizmeti, 
çalışanlarınızın motivasyonunu artırabileceğiniz 
en etkin ve düşük maliyetli çözümdür. 

Bu sayede Ticket Restaurant sisteminde, çalışanlarınızın 
öğle yemeği ihtiyacını anlaşmalı üye kuruluşlardan 
tercihinize göre yemek kartı ya da yemek kuponları ile 
karşılayarak, işteki performanslarını olumlu yönde 
etkileyebilirsiniz. 

Edenred Türkiye, Ticket Restaurant yemek kartları ile 
kullanımı çok daha kolay, güvenli ve hızlı bir sistem 
sunmaktadır.

Sektöründe en yaygın üye ağına sahip olan Edenred, 
Ticket Restaurant sistemi ile Türkiye çapında 34.000 
restoran, kafe ve büfe gibi farklı ihtiyaçlara cevap veren 
üye kuruluşlarda yemek özgürlüğü sunmaktadır.

Ticket Restaurant  yemek 
kartı ve kupon çözümleri

Edenred’in, öğle yemeği hizmetinde her zaman 
için güvenilir ve yenilikçi çözümler sunan bir iş 
ortağı olduğunu düşünüyorum. Ticket Restaurant 
sayesinde personelinimiz, çok yaygın bir üye ağı 
içerisinden seçim yaparak istedikleri restoranda 
öğle yemeği hizmeti alabiliyor.  Daha güvenli ve 
kullanımı pratik olduğu için özellikle kart ürününü 
tercih ettik. 

Zaman tasarrufu, kaliteli hizmet  ve Ticket 
kullanıcılarına özel Red Club indirim fırsatlarından 
yararlanma imkânı ise sistemin bize sunduğu 
diğer avantajlar. Edenred’in sunduğu hizmet 
kalitesi ve destek birimlerinin profesyonel 
yaklaşımı hayatımızı kolaylaştırıyor. Edenred’i 
profesyonel çözüm arayan firmalara kesinlikle 
tavsiye ederim.

Nazan KAPTAN
Muhasebe ve Bordro Uzmanı
Johnson & Johnson


