Sodexo spouští kampaň To nejlepší z práce, podpoří tak
novou Multi Pass CARD
Praha, 1. května 2017
Společnost Sodexo Benefity uvádí na trh novou kartu Multi Pass CARD, která spojuje elektronickou
stravenku Gastro Pass CARD a kartu na volnočasové benefity Flexi Pass CARD. Nový produkt
podpoří kampaní To nejlepší z práce, která poběží od května na speciální microsite, v online a offline
médiích i na OOH formátech.
Nová karta Multi Pass CARD je první kartou na trhu benefitů, která nahrazuje stravenky a zároveň poukázky
na volný čas. Spojuje tak dva produkty společnosti Sodexo – Gastro Pass CARD a Flexi Pass CARD.
Uvedení nového produktu bude Sodexo komunikovat kampaní To nejlepší z práce, kterou připravila
agentura Brainz. Kampaň propojuje originálním způsobem svět práce se světem benefitů, představuje různé
situace v pracovním prostředí a ukazuje, že i v práci se může člověk odreagovat. Součástí kampaně bude
web tonejlepsizprace.cz, kde budou kromě umístění zmíněných fotografií představeny vlastnosti karty Multi
Pass CARD.
„Kampaní cílíme na stávající zákazníky, které chceme seznámit s novou možností čerpání benefitů. Cílem je
ukázat, že i v práci se člověk může odreagovat, díky dobrému jídlu, sportu nebo třeba kultuře. Chceme
upozornit na různé typy benefitů, které zaměstnavatel může nabízet, a na jednoduchost jejich čerpání,“
komentuje kampaň marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity, Štěpán Tůma. Kampaň To nejlepší
bude nejvíce vidět v květnu a v červnu, druhá část kampaně se pak objeví na podzim. Kromě microsite
Sodexo využije online i offline inzerci a venkovní nosiče reklamy, důležitou roli budou hrát i sociální sítě.
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Sodexo v České republice
Od roku 1992, tedy od doby, kdy Sodexo vstoupilo na český trh, poskytuje všech 2000 zaměstnanců skupiny v ČR služby, které zlepšují
kvalitu každodenního života. Sodexo nabízí služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou
správu, ať už prostřednictvím poukázek a karet na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů
Cafeteria. Dále pak i služby v oblasti komplexních řešení služeb na míru u klienta (firemní restaurace a širokou škálu služeb facility
managementu – správy budov, údržby mechanických zařízení a elektro, revizí, projekt managementu, úklidu a administrativních služeb).
Sodexo, světová jednička v řešeních pro kvalitu každodenního života
V Sodexo věříme, že kvalita každodenního života přispívá k rozvoji jednotlivců a zvyšuje výkonnost firem a organizací. S ohledem na
tuto naši filozofii jsme se od doby našeho založení Pierrem Bellonem v roce 1966 postupně stali strategickým partnerem společností a
institucí, které kladou důraz na výkonnost a tělesnou a duševní pohodu zaměstnanců. Všech 425.000 zaměstnanců skupiny Sodexo
v 80 zemích sdílí společný zájem na poskytování kvalitních služeb a vytváří, řídí a dodává jedinečnou nabídku řešení motivace a služeb
na míru.

