
Korszerű nyereménykártyák
a kuponos bajlódás helyett



Ismerős fájdalom
Nyereményjátékok, ajándékkuponok, bónusz utalványok, voucherek, gift cardok... 
Minden ügynökség ismert feladata egy-egy márka ügyfélaktivitás serkentő vagy 
sales növelő játékának kitalálása, majd lebonyolítása. Ezáltal nektek is ismert 
probléma az utalványok és egyebek kezelése, az adminisztráció, az adózási 
kötelezettség, a postázás, a kérdések és panaszok megválaszolása. Mi lenne, 
ha egyszerűsítenénk egyet ezen a feladatcsomagon?

Kupon, ami elektronikus 
kártya, ami kupon
A nyereményjátékokon sokszor pénzt vagy utalványt lehet 
nyerni. A továbbiakban nevezzük ezeket JUTTATÁSNAK! 
Figyelmetekbe ajánlunk egy új, követhetőbb, kezelhetőbb, 
kényelmesebb és NEM UTOLSÓSORBAN DIGITÁLIS ALAPÚ 
megoldást a juttatások hatékony kezeléséhez. 



Mi is ez?
Az Edenred a kártyákkal együtt komplex megoldást kínál: a nyereményjátékok 
pénz- vagy kreditnyereményeit egy PREPAID KÁRTYÁRA utalhatod, amit
a nyertes átvesz, és úgy használhat fel, ahogy csak szeretné.
A kártya dombornyomott, Paypass-kompatibilis, AKÁR készpénz-felvételre 
is alkalmas lehet, minden kártyaterminállal működik, online vásárlásokhoz
is használható, 5 évig érvényes, az egyenlege pedig korlátlan ideig él. A kártya 
mögött a Mastercard technológiája áll, PIN-kóddal védett, probléma esetén 
a 24 órás online ügyfélszolgálat segíti a tulajdonosát. A kártyához tartozó 
mobilappon a nyertes nyomon követheti a költéseit, elvesztés esetén le 
is tilthatja a kártyáját.

Hogyan működik?
Az Edenred kártyákat és a feltöltést a megrendelő
(legyen az az ügynökség vagy az ügyfél) megrendeli
egy online felületen. A díjbekérő kifizetése után a nyertes
pár nap alatt kézhez kapja a kártyát, és már használhatja
is, amikor és ahogyan szeretné.



Nézzünk egy fiktív,
de ismerős példát!
Az ország legnagyobb kekszgyártója megkeresi az ügynökséget, mert az új 
vaníliás-licsis-sütőtökös keksz nem úgy fogy, mint szeretnék. Az ügynökség koncepciója 
egy klasszikus nyereményjáték: a csomagolás belsejében lévő kódot kell feltölteni egy 
microsite-ra. Hétről-hétre 200 db 5000 forint értékű kupont, a kampány végén pedig egy 
1 000 000 forint értékű kupont sorsolnak ki. Az eddigi gyakorlat szerint ez vagy készpénz 
kiküldését, személyes találkozót vagy banki átutalást jelentett. Összesen 201 alkalommal. 
Ezek időigényesek, plusz szervezést jelentenek, lefoglalnak egy csomó account-munkaórát.
 
Ráadásul nem is a legszórakoztatóbb feladat. A nyertes pedig vagy megkapja a 
nyereményét, vagy nem – pl. nincs bankszámlája, elköltözött, időközben megváltoztatta 
a nevét... Ráadásul a papír alapú kuponok gyakran megsérülnek, összegyűrődnek, 
eláznak, elvesznek.

Az Edenreddel jelentősen egyszerűbb lehet a folyamat: a nyertes adatait 
a mindenkori account elküldi az Edenrednek, a többit pedig akár ők elintézik. 
Amint a nyertes kézhez veszi a kártyát, felhasználhatja a nyert összeget.



Miért jó?
Gyorsítja és egyszerűsíti a nyeremények átadását, és szabadabb, igazán user friendly 
felhasználást jelent a nyertesnek. Mivel a kártyák egyedi grafikával is megrendelhetők,
az ügyfél arculatához igazítható dizájnt készíthettek hozzá, ami a kommunikáció legutolsó 
fázisában is az igényességről árulkodik. Nem úgy, mint egy tértivevényes értesítő a postástól.

A vásárlók
• Bankszámlanyitás nélkül tudják a prepaid kártyát használni.
• Gyakorlatilag mindenhol tudnak a kártyával fizetni, ahol POS-terminál van. 
• Mindent el tudnak intézni az appon keresztül.

Az ügynökségek
• A kisebb nyereményekhez választhatják a tömegesen kiküldhető 
 nonperszonalizált kártyákat.
• Nagy nyereményhez elegáns kivitelű, készpénz felvételére is alkalmas 
 megoldást kínálhatnak.
• Megszabadulnak a nyeremények beszerzésének és kiküldésének nyűgétől, 
 hiszen akár mindent az Edenred intéz a nyertessel.



Ismertebb országos 
elfogadóhelyeink



Tehát akkor még egyszer:
okos, kényelmes, stresszmentes
Az Edenred szolgáltatásaival egyszerűbben, hatékonyabban és 
elegánsabban oldható meg egy nyereményjáték, jutalomrendszer vagy 
bármilyen, AKÁR HOSSZÚTÁVÚ ÖSZTÖNZŐ aktivitás lebonyolítása. Időt rabló 
papírmunka, postai / csomagküldési körök nélkül, kényelmesen, online. 
Egy szexi és okos orvosság a reklám- és kommunikációs ügynökségek 
egyik mindennapi nyomorának enyhítésére. 

Sőt!
Nem csak nyereményjátékokhoz használhatjátok az 
Edenred kártyákat! Segítségünkkel könnyen és egyszerűen 
tudjátok motiválni akár saját partnereiteket, beszállítóikat 
is. Na, de elég a sok olvasásból, keressetek minket, és egy 
kávé mellett minden egyéb részletet megbeszélünk!
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