NOWOCZESNE
rozwiązania

WSPARCIA
SPRZEDAŻY

JEŚLI ZASTANAWIASZ SIĘ…
•

jak skutecznie promować swoje produkty?

•

jak sprostać wymagającym celom sprzedażowym?

•

jak pozyskać nowych klientów?

•

jak utrzymać istniejących klientów i zwiększyć
do nich sprzedaż?

•

jak wyróżnić się na tle konkurencji?

•

jak zorganizować skuteczną promocję sprzedaży?

•

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:

prowadzi działania wsparcia
sprzedaży oparte o nagrody

prowadzi działania wsparcia
sprzedaży oparte o nagrody
co najmniej raz w miesiącu

Źródło: 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

9%

10%
10%
3%
3%

44%
29%

29%
20%

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

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
Zyskasz nowe punkty styku marki
z klientami
Zyskasz możliwość prezentacji nowych
produktów
*wybrane osiągnięcia naszych Klientów

+15%
wzrost sprzedaży
produktów*

+23%

średni przyrost
liczby uczestników
programu
lojalnościowego*

2 razy
więcej

zadowolonych
i zlojalizowanych
Klientów*

SPRAWDŹ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA SODEXO
WE WSPARCIU SPRZEDAŻY
MOTYWUJĄCE
NAGRODY
W AKCJACH B2B i B2C:
konkursach i loteriach

CYFROWE:
NOWOŚĆ

WIRTUALNA
KARTA PREMIOWA

KUPON
PREMIOWY

eVOUCHERY

KATALOG NAGRÓD

KOMPLEKSOWE
PROGRAMY:

KARTA
PREMIOWA

NOWOŚĆ

promocjach „buy&get”

programach partnerskich,
lojalnościowych i
motywacyjnych

TRADYCYJNE:

PARTNERSKIE
LOJALNOŚCIOWE
MOTYWACYJNE

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

SKUTECZNE

nagrody 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.

73%

Polaków w ostatnim roku
wzięło udział w akcjach
promocyjnych

71%

Polaków chciałoby otrzymać
nagrody pieniężne w akcjach
wsparcia sprzedaży

*Badanie Omnibus, sierpień 2021, na 1000 respondentów w Polsce

Dlaczego
nagrody pieniężne
są tak atrakcyjne?
82% respondentów uważa
CYFROWE nagrody za
atrakcyjne

1
72% uczestników akcji
promocyjnych uważa, że
stanowią one wsparcie
domowego budżetu

2
72% badanych docenia w
nagrodach pieniężnych
wolność wyboru i
łatwość ich
wykorzystania

*Badanie Omnibus, sierpień 2021, na 1000 respondentów w Polsce

Dla 56% badanych stanowią
one ekstra środki, które
można przeznaczyć na
rzeczy, na które zazwyczaj nie
można sobie pozwolić

3
4

WYBIERZ SKUTECZNA NAGRODY SODEXO
WE WSPARCIU SPRZEDAŻY
MOTYWUJĄCE
NAGRODY
W AKCJACH B2B i B2C:
konkursach i loteriach

CYFROWE:
NOWOŚĆ

WIRTUALNA
KARTA PREMIOWA

KARTA
PREMIOWA

NOWOŚĆ

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

TRADYCYJNE:

KUPON
PREMIOWY

eVOUCHERY

KATALOG NAGRÓD

KONKURS
Kup produkty Premiowe Sodexo
i ZGARNIAJ NAGRODY!

Jak to zrobić?
1

3x

DO WYGRANIA
CO MIESIĄC:

Kup w dniach 11.10-31.12.2021 produkty
Premiowe Sodexo*

2

Zgłoś się do konkursu do dn. 7.01.2022 r. i dokończ zdanie:
Wybieram nagrody Sodexo, bo…

3

Wygraj ☺

1x
5000 zł
DLA CIEBIE

CHCĘ WYGRAĆ

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

PAKIET 50-CIU
EVOUCHERÓW
DLA TWOJEGO
BIZNESU

Wirtualna

Karta Premiowa
KUP ON-LINE

Bezpiecznie przekazywana
- wysyłana e-mailem
bezpośrednio do nagrodzonego*

NOWOŚĆ

NAGRADZAJ W PEŁNI WIRTUALNIE,
NOWOCZEŚNIE I BEZPIECZNIE!
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 Google
Pay lub Apple Pay**

Ważna 12 lub 24 miesiące
od momentu przekazania
nagrodzonemu

Stworzona wspólnie z Mastercard:
działa jak tradycyjna karta
płatnicza

(np. karta ważna 12 miesięcy wydana w styczniu
zachowa ważność do końca grudnia)
* Dystrybucja karty wymaga podania aktualnego adresu email. Rejestracja karty wymaga, aby nagrodzony posiadał numer telefonu komórkowego.
** Telefon wymaga technologii NFC.

Zwolniona
z podatku VAT

Proste zamówienie
w 3 krokach
Jak zamówić?

KUP ON-LINE

Opłać

1

fakturze proforma, którą od nas
otrzymasz

zamówienia

na stronie: sklep.sodexo.pl

info.svc.pl@sodexo.com

szczegóły płatności znajdziesz na

Podaj szczegóły

zamówienie
zamówienia na adres:

zamówienie

2

Złóż

lub wysyłając formularz

3

W zamówieniu powinny się znaleźć:
•

imiona i nazwiska osób, które chcesz obdarować

•

ich adresy mailowe*

•

kwoty doładowania kart

Sodexo zadba o resztę!
Wirtualne Karty Premiowe Sodexo prześlemy mailowo do
użytkowników końcowych – już wkrótce będą mogli korzystać ze
środków!

Nagroda, która
zawsze motywuje

Osoby obdarowane przez Ciebie otrzymały
1
maila z linkiem do rejestracji
Zobacz, jak łatwo mogą dodać kartę do swojego telefonu!

1

2
3

Wejdź na stronę:

wirtualna.sodexo.pl

Podaj kod karty
z e-maila oraz
numer telefonu

4

3
4
Potwierdź kod

otrzymanym SMS-em,
stwórz hasło i uzupełnij
swoje dane

Zaakceptuj
regulamin

przesłany e-mailem
i aktywuj profil

Gotowe! Twoi obdarowani mogą
cieszyć się nagrodą
i spełniać swoje marzenia

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 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

Dopasuj Kartę Premiową
do Twoich potrzeb:

2

1
WYBIERZ KARTĘ:
z paskiem magnetycznym

gdy akcja jest krótkoterminowa
(np. loteria, konkurs), a karty są
nagrodami II lub III stopnia

zbliżeniową

gdy karta jest nagroda główną
z dużą kwotą doładowania lub
gdy będzie wielokrotnie
zasilana
Przykładowe
realizacje:

3
ZDECYDUJ, JAK TWOJA
KARTA MA WYGLĄDAĆ:
standardowa
grafika

Twoja grafika,
dopasowana do brandu
i akcji

DOPASUJ SIEĆ
AKCEPTACJI
do grupy odbiorców
oraz założeń akcji
(np. do branży moto lub
travel)

Uczyń nagrodę
JESZCZE BARDZIEJ
WYJĄTKOWĄ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zapakuj kartę w ozdobne,
eleganckie, standardowe etui

Skorzystaj z opcji
personalizacji nagrody:
• dodaj swoje logo i nazwę
akcji na kopertę z kartą
oraz etui
• dołóż do karty dodatkowe
materiały BTL

KONKURS DLA UŻYTKOWNIKÓW KART!
NAGRODA GŁÓWNA
Toyota Yaris

Wypatruj pierwszej….
nagrody z Sodexo
Tylko 3 kroki dzielą Twoich
pracowników od wygranej!
W terminie od 15.11.2021 do
15.01.2022 należy:

1

Zarejestrować Kartę Sodexo* w
serwisach Sodexo Dla Ciebie lub
Wirtualna.sodexo.pl

2

Zgłosić się do konkursu na stronie
swietazsodexo.pl

3

Odpowiedzieć na pytanie:
O jakim świątecznym prezencie
marzysz i dlaczego?

* Wirtualną Kartę Premiową lub klasyczną Kartę Premiową

100 x

Wirtualna Karta
Premiowa Sodexo
o wartości 200 zł

70 x

eVoucher o
wartości 50 zł

eVoucher

To przekazywany drogą elektroniczną
kod o określonej wartości, do realizacji
we wskazanej jednej sieci sklepów
(stacjonarnych lub on-line)

KUP ON-LINE

Bez ograniczeń
W pełni wirtualny voucher,
cyfrowa dystrybucja.

Bezpieczny
Przekazywany SMS-em lub
e-mailem, działa w sklepach
stacjonarnych i online.

ART. SPOŻYWCZE

ELEKTRONIKA I DOM

NOWOŚĆ

WYBIERZ NATYCHMIASTOWY
WZROST ZAANGAŻOWANIA
Z E-NAGRODĄ!

SPORT

BEAUTY

Wygodny
Zamówienie i szybka dostawa
online, bez dodatkowych
kosztów dystrybucji.
ROZRYWKA

ODZIEŻ

Elastyczny
Szeroki wybór e-voucherów
do różnych sklepów w jednym
miejscu
ZAKUPY ON-LINE

eVoucher: postaw na

prostotę, szybkość i wygodę
Nie trać czasu na szukanie nagród i kupowanie ich
od wielu dostawców. U nas, w jednym miejscu,
znajdziesz ponad 40 rodzajów eVoucherów
– to gwarancja dopasowania nagrody do Twoich
potrzeb, odbiorców oraz rodzaju akcji.
Zobacz jak zamówić i rozdać eVouchery.

KUP ON-LINE

1 Wybierz eVoucher i zamów na sklep.sodexo.pl
2 Pobierz listę kodów z sklep.sodexo.pl
3 Prześlij kody nagrodzonym e-mailem lub SMS-em
4 Obdarowany już może wykorzystać kod

Szukasz inspiracji?
Pobierz bezpłatny e-book!
Sprawdź jak skutecznie wspierać
sprzedaż.

POBIERZ

Kupon
Premiowy

WYBIERZ TRADYCYJNĄ
NAGRODĘ, KTÓRĄ KAŻDY ZNA!
Szukasz klasycznej nagrody dla klientów,
partnerów i kontrahentów, ceniących wygodę
i prostotę tradycyjnych rozwiązań? Polecamy
znane i lubiane Kupony Premiowe Sodexo

KUP ON-LINE

KUPONY SODEXO można zrealizować m.in. w:

szeroka sieć akceptacji
– ponad 60 tys. punktów

swoboda wyboru
najlepszej nagrody przez
obdarowanych

duży wachlarz nominałów:
10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł

VAT
brak magazynowania
i minimalna logistyka nagród

Nasi Klienci, m.in.:

oszczędność budżetu
– zwolnienie z podatku VAT

KATALOG
NAGRÓD

blisko 3000 atrakcyjnych nagród,
w 20 kategoriach,
dostępnych on-line

ZWIĘKSZ SKUTECZNOŚĆ SWOJEGO
PROGRAMU…

i uatrakcyjnij go katalogiem blisko 3000 atrakcyjnych
nagród od Sodexo.
To doskonałe rozwiązanie dla istniejącego już programu
lojalnościowego lub długofalowej akcji marketingowej,
bez ponoszenia kosztów i czasu na wyszukiwanie,
logistykę i magazynowanie nagród.

najbardziej pożądane nagrody na
rynku: nagrody rzeczowe (produkty
sezonowe, najnowsze trendy),
karty i kupony, eVouchery

możliwość dołączenia Twoich
produktów do katalogu

Nasi Klienci, m.in.:
w pełni automatyczne rozwiązanie
– aktualizacja katalogu co 4h,
łatwe raportowanie, możliwość
integracji z dowolnym system zew.

szybka dostawa nagród
bezpośrednio do uczestników
– do 3 dni roboczych

Czy wiesz, że:

50% badanych deklaruje, że zbyt mały wybór
nagród zniechęca ich do udziału w programie
lojalnościowym*

* Kompas lojalności B2B. Oczekiwania kontra rzeczywistość

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

Sodexo
Friends
•
•
•

BĄDŹ PIERWSZY I NAGRADZAJ W UNIKALNY
I INDYWIDUALNY SPOSÓB!
Zaproś nagrodzonych do Sodexo Friends - serwisu społeczności
kupującej mądrze, który gwarantuje oszczędności w codziennych
zakupach w najpopularniejszych sklepach, stacjonarnych i online.

spersonalizowana oferta promocji Premium dla Twoich
klientów i partnerów
unikalne promocje dostępne w nowoczesnym i bezpiecznym serwisie
proste, bezobsługowe i efektywne narzędzie do motywacji

SODEXO FRIENDS
W OFERCIE PREMIUM
TO DODATKOWE
MOŻLIWOŚCI
DLA CIEBIE:

spersonalizowane oferty promocyjne
zarządzanie siecią promocji
produkty własne w serwisie
promocje na życzenie
możliwość wykluczenia ofert konkurentów
weryfikacja efektów – raport wykorzystania
promocji

SODEXO W POLSCE

OD 23 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

23 lata

doświadczenia na
lokalnym rynku
Prawie

50 tysięcy
klientów

0,5 miliona

transakcji kartami
tygodniowo

Kontakt
Business Development Manager

Jakub Goiński

Telefon
nagrody
w:

601 257 220
E-mail
Szybkie zamówienie
jakub.goinski@sodexo.com
nagród on-line

Najszersza na rynku
oferta nagród, w tym
nagród cyfrowych

na stronie: sklep.sodexo.pl*

Dostawa nagród
do 72 h*

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.

