
MYBENEFITS®

Και φύγαμε για διακοπές!

http://www.mybenefits.gr/


60 χρόνια δίπλα 
στις εταιρείες
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Μία πλατφόρμα που φέρνει κοντά εταιρείες, εργαζόμενους και καταστήματα

Στοιχεία
 2020

>850.000
Πελάτες-Εταιρείες

2εκ.
Συνεργαζόμενα 
καταστήματα

>50εκ.
Δικαιούχοι-

Εργαζόμενοι Ο καθημερινός 
συνεργάτης για τον

επιχειρηματικό κόσμο

€30δις
Business Volume

>2.5δις
Συναλλαγές

Eισηγμένη
Στο Χρηματιστήριο Euronext Paris
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Η EDENRED, ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μία πλατφόρμα που φέρνει κοντά εταιρείες, εργαζόμενους και καταστήματα

>6.000
Πελάτες-Εταιρείες

Χιλιάδες
Συνεργαζόμενα 
καταστήματα

>300.000
Δικαιούχοι-

Εργαζόμενοι Ο καθημερινός 
συνεργάτης για τον

επιχειρηματικό κόσμο
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ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ Β2Β ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ & 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Το προϊόν που απεικονίζεται ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό
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http://www.mybenefits.gr/
http://www.ticketrestaurantcard.gr/
http://www.ticketrestaurantcard.gr/premium
http://www.spendeo.gr/
http://www.ticketcomplimentsgiftcard.gr/
http://www.ticketrestaurantcard.gr/
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ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ MASTERCARD®

Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την Edenred

Ο εκδότης καρτών της Edenred αποτελεί μέλος 
κοινοπραξίας με τη Mastercard®

Η συνεργασία αυτή προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες, 
όπως: >15

χρόνια 
εμπειρίας

29
χώρες

>150 εκ. 
κάρτες υπό 

διαχείριση

€14 δις      
αξία 
συναλλαγής

>50
ενεργοί πελάτες

>23
αποθήκες 
συσκευασίας

Στοιχεία 2018

 Διαχείριση αλυσίδας 
εφοδιασμού

 Εξυπηρέτηση πελατών

 Σχεδιασμός και 
διαχείριση υπηρεσιών, 
end-to-end

 Χορηγία BIN

 Παροχή eWallet

 Υπηρεσίες συμμόρφωσης 
και αποφυγής απάτης



25 χρόνια 
στην Ελλάδα
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25 χρόνια επενδύουμε σε νέα 
προϊόντα με τα μάτια… στο 
μέλλον!
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25 χρόνια πετυχαίνουμε με 
τους πελάτες μας τους πιο 
υψηλούς στόχους!
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25 χρόνια δημιουργούμε 
συνεργασίες με τους πιο ισχυρούς 
δεσμούς, κάνοντας την ζωή στο 
γραφείο πιο γλυκιά!
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Η Edenred γιορτάζει τα 25 χρόνια παρουσίας 
της στην Ελλάδα και παρουσιάζει τη ΝΕΑ, 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ Ticket Restaurant®, όλα τα 
έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την 
ενίσχυση της ΜΚΟ «Μπορούμε»*.

Και αυτή τη χρονιά, στηρίζουμε όλοι μαζί 
αυτούς που μας έχουν πραγματικά ανάγκη!

* Αποστολή του «Μπορούμε» είναι ο περιορισμός της σπατάλης φαγητού (food waste) και η καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα
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25 χρόνια Edenred, 25 τυχεροί νικητές!

Εδώ και 25 χρόνια, κάνουμε τη ζωή στο γραφείο πιο 
γλυκιά για εσάς και τους εργαζομένους σας και… το 
γιορτάζουμε με μεγάλο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ!

 Επισκεφθείτε το www.myedenred.gr, μπείτε στον 
λογαριασμό σας (εγγραφή/είσοδος) και προσθέστε μία 
ενεργή κάρτα Edenred

 Στη συνέχεια, πατήστε εδώ για να λάβετε τον μοναδικό σας 
κωδικό

 Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής που 
θα βρείτε εδώ και μπείτε στην κλήρωση για 25 μεγάλα δώρα!

25 χρόνια η εμπειρία μας, εμπειρίες για όλους εσάς!

Για περισσότερες πληροφορίες: www.edenred.gr/25years

https://www.myedenred.gr/el-GR/webapp/#/generate-promo-code
https://www.edenred.gr/el-GR/25years/contests


Παροχές 
εργαζομένων

MyBenefits®
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Γιατί αυτή τη χρονιά, οι διακοπές μας έχουν 
μεγαλύτερη αξία από ποτέ!
Δώστε τη δυνατότητα στους εργαζομένους 
σας να απολαύσουν τις διακοπές τους σε έναν 
από τους αμέτρητους καλοκαιρινούς 
προορισμούς, με την πιο ευέλικτη λύση 
διατακτικών εσωτερικού τουρισμού!
Η επαναφορτιζόμενη κάρτα MyBenefits® μπορεί 
να εξαργυρωθεί σε όλες τις τουριστικές 
επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα (τουριστικά 
καταλύματα, τουριστικά πρακτορεία, κ.ά.), έως 
€300* ανά εργαζόμενο το χρόνο.

*Ν. 4172/2013, Άρθρο.14, περ. ιη, παρ. 1

Με την MyBenefits®… πάμε 
διακοπές!

http://www.mybenefits.gr/
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Γιατί όταν ζούμε καλά,
εργαζόμαστε καλύτερα!

Στηρίξτε τους εργαζομένους σας με τις 
διατακτικές εσωτερικού τουρισμού, για να 

στηρίξουμε όλοι μαζί τον τουρισμό μας!
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ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

* Ν. 4172/2013, Άρθρο 14, περ. ιη, παρ. 1

 Ετήσια παροχή διατακτικών εσωτερικού 
τουρισμού έως €300* ανά εργαζόμενο

 Άμεση έκδοση, στο όνομα του δικαιούχου
 Επαναφορτιζόμενη κάρτα, για μειωμένους 

χρόνους διαχείρισης 
 Αυξημένη ασφάλεια, μέσω ανέπαφων 

συναλλαγών, και τεχνολογία Chip & PIN
 Ενίσχυση του well-being των εργαζομένων σας
 Έκδοση με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία 

της Mastercard®

Μία κάρτα για κάθε εταιρική παροχή!

http://www.mybenefits.gr/
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ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 Ευελιξία στην εξαργύρωση, σε όλες τις 
τουριστικές επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα

 Ευκολία στην ενεργοποίηση και αυξημένη 
ασφάλεια με τεχνολογία Chip & PIN

 Ελευθερία κινήσεων, μέσω ανέπαφων 
συναλλαγών

 Διαχείριση κάρτας 24/7 μέσω της 
εφαρμογής MyEdenred® - υπόλοιπο, 
ιστορικό συναλλαγών, φραγή κάρτας κ.ά.,

Μία κάρτα για κάθε εταιρική παροχή!

http://www.mybenefits.gr/
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHIP & PIN
Πρότυπο παγκόσμιας ασφάλειας

Συναλλαγές με τη χρήση PIN:

 Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων απάτης, καθώς δεν είναι 
εφικτό για τους μη κατόχους των καρτών να έχουν ταυτόχρονα 
και το πλαστικό και το PIN

 Απόλυτη ευκολία χρήσης, καθώς όλοι οι κάτοχοι καρτών είναι 
εξοικειωμένοι με τη χρήση PIN στις συναλλαγές τους (όλες οι 
τράπεζες χρησιμοποιούν PIN)

 Μείωση του κινδύνου απώλειας χρημάτων, σε περίπτωση 
κλοπής ή απώλειας της κάρτας

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, είναι οι κάρτες με υπογραφή 
ασφαλείς, μέσω της υπηρεσίας ‘Φραγή κάρτας’ που είναι 
διαθέσιμη σε mobile εφαρμογές; Όχι στην πραγματικότητα, 
καθώς αυτό προϋποθέτει ότι ο κάτοχος γνωρίζει ότι έχει 
κλαπεί/χαθεί η κάρτα του.



Σύγχρονες 
mobile 

υπηρεσίες
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MYEDENRED® APP

Κατεβάστε δωρεάν την καλύτερη εφαρμογή της κατηγορίας* 
ή επισκεφθείτε την αντίστοιχη web πλατφόρμα

Έλεγχος υπολοίπου

Πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών

Διαγραφή και φραγή κάρτας, σε περίπτωση κλοπής/απώλειας

Άμεσες ενημερώσεις για όλες τις συναλλαγές

Προσθήκη στο wallet για ψηφιακές πληρωμές μέσω του 
Apple Pay (iOS)

Επιλογή γλώσσας (ελληνικά & αγγλικά)

* Mobile Excellence Awards 2020, Κατηγορία Food & Drink Mobile Apps



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
www.mybenefits.gr

http://www.mybenefits.gr/
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