Postaw
na wzrost
Twojego
biznesu

JEŚLI ZASTANAWIASZ SIĘ…
•
•
•
•
•
•
•
•

jak sprostać wymagającym celom sprzedażowym?
jak pozyskać nowych klientów?

jak utrzymać istniejących klientów i zwiększyć
do nich sprzedaż?
jak zwiększyć obroty i zyski?

jak wyróżnić się na tle konkurencji?
jak zorganizować skuteczną akcję promocyjną?
jak zmotywować swoich klientów, partnerów,
kontrahentów i handlowców do osiągania wyższych
wyników?
jak przygotować atrakcyjny program partnerski i
lojalnościowy?

ZOBACZ CO ROBIĄ INNI,

ABY SPROSTAĆ WYZWANIOM

72%

71%

36%

Firm prowadzi
działania wsparcia
sprzedaży, z czego:

opiera je
o nagrody

organizuje je
min. raz w miesiącu

* Raport „Wsparcie sprzedaży w czasach pandemii” (październik 2020), PBS na zlecenie Sodexo

ZOBACZ CO ROBIĄ INNI,
ABY SPROSTAĆ WYZWANIOM
najskuteczniejsze

stosowane

KLIENCI B2B
Programy lojalnościowe dla klientów

23%

Kampanie promocyjne, loterie i konkursy

15%

Inne

44%
37%

1%

KLIENCI B2C
Kampanie promocyjne, loterie i konkursy

20%
20%

Programy lojalnościowe dla konsumentów

9%

Inne

1%

WŁASNE SIŁY SPREZDAŻY
Programy motywacyjne
Konkursy

73%

9%

10%
10%
3%
3%

44%
29%

29%

20%

Źródło: Raport „Wsparcie sprzedaży w czasach pandemii” (październik 2020), PBS na zlecenie Sodexo

57%
46%

POZNAJ 6 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO
ORGANIZOWAĆ AKCJE WSPARCIA SPRZEDAŻY

•
•
•

•
•
•

Odnotujesz wzrost sprzedaży
Zwiększysz liczbę zaangażowanych
Klientów i wzbudzisz w nich pozytyw emocje
Zwiększysz zadowolenie swoich Klientów
i rozwiniesz z nimi relacje

Poszerzysz i zaktualizujesz bazę
marketingową

+15%
wzrost sprzedaży
produktów*

+23%

średni przyrost
liczby uczestników
programu
lojalnościowego*

Zyskasz nowe punkty styku marki z klientami
Zyskasz możliwość prezentacji nowych
produktów

*wybrane osiągnięcia naszych Klientów

2 razy
więcej

zadowolonych
i zlojalizowanych
Klientów*

ZWIĘKSZAJ SPRZEDAŻ
I BUDUJ LOJALNOŚĆ Z SODEXO
POSTAW NA
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE
NAGRODY

w akcjach promocyjnych
B2B i B2C:

• konkursach i loteriach
• promocjach „buy&get”
• programach partnerskich,

lojalnościowych i motywacyjnych

O LOJALNOŚĆ
W B2B ZADBAJ
KOPLEKSOWO

• lojalnościowe
• partnerskie
• motywacyjne

ZOSTAŃ
AKCEPTANTEM
SODEXO

• bez inwestycji na start
• bez stałych opłat
• nieangażująca forma współpracy
• bezpieczne rozliczenie transakcji

PROMUJ SWOJE
PRODUKTY

• aplikacja i serwis Sodexo Dla
Ciebie
• bony promocyjne w Pakiecie
promocji
• mailingi do użytkowników

CO WYRÓŻNIA NASZE ROZWIĄZANIA?

Najszersza na rynku
oferta nagród, w tym
nagród cyfrowych

*Dotyczy kuponów, kart, eVoucherów.

Szybkie zamówienie
nagród on-line
na stronie: sklep.sodexo.pl*

Dostawa nagród
do 72 h*

Kompleksowe podejście
do programów
i działań lojalnościowych

Wsparcie podatkowo-prawne
zapewniane
przez zewnętrznych doradców

Idź na
rekord sprzedaży!
Osiągaj najlepsze wyniki
z nagrodami Sodexo
w akcjach B2B i B2C:
•
•
•

konkursach i loteriach
promocjach „buy&get”
programach partnerskich,
lojalnościowych i motywacyjnych

Nagrody w konkursach,
loteriach czy akcjach
promocyjnych
Trafiony dobór nagród to podstawa dobrze
zorganizowanej akcji promocyjnej, która
przyniesie zamierzone efekty – zwiększoną
sprzedaż promowanych produktów, dużą liczbę
uczestników akcji, wysokie zaangażowanie w
loterię, konkurs, promocję czy program
lojalnościowy lub motywacyjny.

80%
Polaków chciałoby otrzymać
nagrody pieniężne w akcjach
wsparcia sprzedaży

*Badanie „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie – edycja 2022”, Biostat, sierpień 2022, na 1000 respondentów w Polsce

Dlaczego
nagrody pieniężne
są tak atrakcyjne?
71% respondentów uważa
CYFROWE nagrody za
atrakcyjne

1
70% uczestników akcji
promocyjnych uważa, że
stanowią one wsparcie
domowego budżetu

2

3

94% badanych docenia w
nagrodach pieniężnych
wolność wyboru i
łatwość ich
wykorzystania

*Badanie „Nagrodomania, czyli promowanie przez nagradzanie – edycja 2022”, Biostat, sierpień 2022, na 1000 respondentów w Polsce

Dla 46% badanych są ekstra
środkami, które mogą
przeznaczyć na spełnianie
marzeń

4

UWAGA KONKURS!

Wygrywaj ze skutecznymi
nagrodami Sodexo!
Tylko 3 kroki dzielą Cię od wygranej:

1
2
3

Co miesiąc
do wygrania:
DLA CIEBIE:

Wirtualna
Karta Premiowa

Zamów i zapłać w dniach 17.10 - 31.12.2022 r.
za produkty premiowe Sodexo*
Zgłoś się do programu do dnia 6.01.2023 r.
i dokończ zdanie:
Wybieram nagrody Sodexo, bo…
Wygraj i ciesz się skutecznymi nagrodami!

*Karta Premiowa, Zbliżeniowa Karta Premiowa, Wirtualna Karta
Premiowa, Kupon Premiowy Pass, Open eVoucher Sodexo oraz
dowolne eVouchery z oferty Sodexo

DLA TWOJEJ FIRMY:

Zestaw 50 x 50 zł
Open eVoucher Sodexo
(łączna wartość 1 zestawu
2500 zł)

CHCĘ WYGRAĆ

NOWOŚĆ

OPEN eVOUCHER SODEXO
NAGRADZAJ WOLNOŚCIĄ WYBORU!
KUP ON-LINE

Open eVoucher Sodexo to:
wartościowy kod z dostępem
do platformy
samodzielny wybór wymarzonej
nagrody przez obdarowanego –
dowolnego eVouchera (lub kilka
eVoucherów) w ramach przyznanej kwoty
dostęp do eVoucherów z 37 sieci
popularnych sklepów, miejsc rozrywki
czy relaksu

CYFROWA NAGRODA
atrakcyjna dla osób,
które obdarujesz

GWARANCJA POŻĄDANEJ
NAGRODY – wolność wyboru dla
obdarowanych

SZEROKI
WYBÓR NOMINAŁÓW:
od 20 zł do 1000 zł

NAGRODA PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA
– bez papieru, bez plastiku

DŁUGI TERMIN
WAŻNOŚCI

WOLNOŚĆ WYBORU DLA NAGRODZONEGO

38 SIECI HANDLOWYCH

Wirtualna

NAGRADZAJ W PEŁNI WIRTUALNIE,
NOWOCZEŚNIE I BEZPIECZNIE!

Karta Premiowa
KUP ON-LINE

Bezpiecznie przekazywana
- wysyłana e-mailem
bezpośrednio do nagrodzonego*

To przedpłacona karta Mastercard, która działa jak
tradycyjna karta płatnicza, ale znajduje się
w telefonie, bez plastikowej karty.
W pełni cyfrowa nagroda na nowe czasy!

Brak kosztów logistycznych,
magazynowania i dystrybucji

Najbardziej pożądana nagroda, bo
można nią płacić wszędzie: płatności
telefonem w sklepach stacjonarnych,
internecie oraz wypłaty z bankomatów

Łatwa w użyciu: można nią
płacić jak zwykłą kartą, tylko
bez plastiku

VAT
Zawsze pod ręką: po dodaniu
do aplikacji mobilnej Portfel
Google (Google Pay) lub
Apple Pay**

Ważna 12 lub 24 miesiące
od momentu przekazania
nagrodzonemu

(np. karta ważna 12 miesięcy wydana w styczniu
zachowa ważność do końca grudnia)

Stworzona wspólnie z Mastercard:
działa jak tradycyjna karta
płatnicza

* Dystrybucja karty wymaga podania aktualnego adresu email. Rejestracja karty wymaga, aby nagrodzony posiadał numer telefonu komórkowego.
** Telefon wymaga technologii NFC.

Zwolniona
z podatku VAT

Karta
Premiowa

OSIĄGNIJ WZROST SPRZEDAŻY!

POSTAW NA POŻĄDANĄ NAGRODĘ, KTÓRA ZAWSZE
SIĘ ZWRACA
Ta bezpieczna nagroda, w formie przedpłaconej
tradycyjnej karty Mastercard, zadowoli wszystkich.

KUP ON-LINE

Dopasowana do każdej grupy
docelowej

Najbardziej pożądana nagroda, bo
można nią płacić wszędzie: płatności w
sklepach stacjonarnych, internecie oraz
wypłaty z bankomatów

Zapewnia bezpieczeństwo
płatności bezdotykowych z
aplikacją Portfel Google
(Google Pay) lub kartą
zbliżeniową
-

Samodzielne zarządzanie kartą
przez użytkownika dzięki aplikacji
Sodexo Dla Ciebie (m.in. saldo,
historia transakcji, zmiana PIN
zastrzeżenia)

VAT
Daje możliwość personalizacji
pod kątem graficznym, dzięki
czemu wzmocnisz wizerunek
i przywiązanie do marki

Minimalna logistyka, dzięki
możliwości wielokrotnego
doładowania dowolnymi kwotami

Zwolniona
z podatku VAT

Sprawdzeni partnerzy:
karta Mastercard wydana
przez Alior Bank

Bezpieczeństwo środków
zapewniane przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny

O LOJALNOŚĆ
I MOTYWACJĘ
zadbaj

KOMPELKSOWO

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE,
PARTNERSKIE I MOTYWACYJNE
do długofalowych akcji to najszersza na rynku oferta usług i nagród,
dopasowana do różnych wyzwań klienta, branż i regulacji prawnych:

PLATFORMA
LOJALNOŚCIOWA
(narzędzie on-line)

DŁUGOFALOWA
LOJALNOŚĆ

O lojalność zadbali z nami m.in.:

STRATEGIA
mechanizmu

KATALOG NAGRÓD
z magazynowaniem
i logistyka

wsparcie
PODATKOWO-PRAWNE

profesjonalna
OBSŁUGA UCZESTNIKÓW

BUDUJ TRWAŁE RELACJE B2B
I MOTYWACJĘ SIŁ SPRZEDAŻY
Z SODEXO
KORZYŚCI DLA CIEBIE:
profesjonalna kompleksowa obsługa programu , m.in.
koncept, realizacja, obsługa uczestników, raportowanie
efektów
personalizowana platforma on-line – dedykowana szata
graficzna programu
wsparcie w kwestiach formalno-prawnych
oszczędność czasu i pieniędzy – przekazując nam program,
Twoi pracownicy mogą zaoszczędzić średnio 20 h w miesiącu!
dedykowany opiekun programu , którego zadaniem jest
wspieranie programu oraz kontakt z uczestnikami

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
mobilizujące wyzwania, zabawa i urozmaicenie pracy
poszerzanie wiedzy i kompetencji
szeroki wybór atrakcyjnych nagród, zarówno
rzeczowych, jak i cyfrowych

Dowiedz się jak stworzyć skuteczny program
lojalnościowy B2B.
Pobierz bezpłatny e-book!

POBIERZ

WŁĄCZ ZYSKI

W SWOIM BIZNESIE!
ZOSTAŃ

AKCEPTANTEM
SODEXO!

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ akceptantem Sodexo?

2

mln

transakcji
miesięcznie

Większe obroty i zyski
Dołącz swój biznes do
ponad
0,5 mln
transakcji
Większe
obroty
realizowanych
przez
i zyski
użytkowników kart
Dołącz swój biznes do
Sodexo
ponad 2 mln transakcji
realizowanych przez
użytkowników kart Sodexo

akceptant.sodexo.pl

4

mln

użytkowników

Więcej nowych
klientów
Dostęp do 4 mln
użytkowników
z realnymi możliwościami
zakupowymi

10

mln

odsłon miesięcznie
aplikacji i serwisu

100

%

wygody

Promocja w
wyszukiwarce,
miesię
aplikacji
i serwisie

Proste rozliczenia

Skuteczne kanały promocji
dla Twoich produktów
i usług!

Wygodny i łatwy sposób
rozliczenia kart i kuponów
Sodexo

WŁĄCZ PROMOCJĘ
Z SODEXO!

DOCIERAJ DO

NOWYCH
KONSUMENTÓW!

PROMUJ SWOJE PRODUKTY
Z REKLAMAMI SODEXO
DLACZEGO WARTO?

DOTARCIE DO NOWYCH KONSUMENTÓW

Od 6 do 61% konwersja akcji promocyjnych
skierowanych do konsumentów Sodexo
ZWIĘKSZENIE KOSZYKA ZAKUPOWEGO
Zwiększenie koszyka zakupowego od 4 do 21%
w porównaniu do okresu analogicznego bez aktywności
promocyjnych Sodexo

ZWIĘKSZENIE OBROTÓW
Od 5 do 20% wzrost obrotów produktami Sodexo
w skali roku po wdrożeniu całorocznego planu
marketingowego*
* w przypadku akceptacji kart i kuponów Sodexo

REKLAMA
Z SODEXO TO:

Wysoka widoczność i skuteczność reklamy
różnorodność formatów zarówno online jak i druku

Nośniki skoncentrowane na zakupach

1

mld

Przekierowanie obrotu do Twojej marki
ponad 1 mld zł rocznie na naszych nośnikach trafia
na rynek

rewers kuponu, którym się płaci, aplikacja
do sprawdzenia środków dostępnych na karcie, card
carrier dołączany do każdej karty

Brak blokady reklam online przez AdBlocka

4

reklamy wpięte bezpośrednio w stronę

mln

Dotarcie do najlepszej grupy docelowej
do konsumentów, którzy posiadają intencje
zakupowe i konkretną kwotę do wydania

USŁUGI REKLAMOWE
SODEXO
1

DRUK

PAKIET PROMOCJI
I BONY PROMOCYJNE

4

ONLINE

REKLAMA
W APLIKACJI
I SERWISIE

7

INNE

SAMPLING
I INSERTY

2

3

REKLAMA NA
REWERSIE KUPONU

CARD
CARRIER

5
EMAILING

6
KOMUNIKACJA
NA FACEBOOKU

SODEXO W POLSCE

OD 24 LAT STRATEGICZNY PARTNER W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW
I LOJALNOŚCI W BIZNESIE
72 kraje
Odpowiadamy za transformację rynku świadczeń pozapłacowych
w Polsce, wspieramy firmy w motywowaniu, budowaniu zaangażowania
i zadowolenia pracowników oraz wyznaczamy kierunek rozwoju
narzędzi angażowania i lojalizowania kontrahentów, klientów i sił
sprzedaży.

Współpraca z Sodexo to współpraca z partnerem:
✓ o najszerszej sieci akceptacji na polskim rynku
✓ o największej rozpoznawalności na rynku – poważanym i docenianym
✓ oferującym najszerszy wachlarz rozwiązań budujących lojalność
i zaangażowanie klientów oraz partnerów biznesowych- odpowiadającym na
ich zróżnicowane doświadczenia i potrzeby
✓ znakomicie znającym realia funkcjonowania i potrzeby zarówno firm
jak i uczestników programów lojalnościowych w Polsce – dzięki doświadczeniu
i regularnym badaniom rynku.

460

tysięcy
pracowników

100 milionów

dziennie obsłużonych
klientów

24 lata

doświadczenia na
lokalnym rynku
Prawie

50 tysięcy
klientów

2 miliony transakcji
kartami miesięcznie

Kontakt
Partnership Manager
Kasia Mordaka
Telefon

+48 734 825 838
E-mail

katarzyna.mordaka@sodexo.com

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z.o.o, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN, NIP: 522-23-57-343.

