




























Карта Подарък/ Награда
  Ваучер за Подарък/ Награда

Openpush.io

  Финансово Благосъстояние

Идънред България

BGN

Над 2.500
корпоративни 

клиенти

BGN
BGN

120.000.000
лева оборот

над 200.000
ползватели

Над 10.000
търговски обекта, 

приемащи нашите ваучери

Като световен лидер, представен в 45 страни, Идънред България пред-
лага персонализирани решения за компании, които търсят опростени и 
същевременно разнообразни начини за стимулиране и мотивиране на 
служители, търговски екипи и клиенти. Подаръчните ваучери и карти 
на Идънред могат да се използват в широка мрежа магазини според 
предпочитанията на получателя.

Ваучер за храна®

Улеснявайки ежедневния живот и подобрявайки благосъстоянието на 
служителя, Идънред България има и ясната цел да помага на 
корпоративните клиенти и на публичните институции, за да подобрят 
постиженията си чрез лесни за употреба продукти:

+359 2 974 0220; +359 895 82 19 86; bulgaria@edenred.com

•  За да повишите мотивацията
•  За да привлечете повече лоялни служители 
    и да намалите текучеството
•  За да привлечете и задържите таланти
•  За да надградите финансовата култура и други

Защо да изберете продукта Финансово Благосъстояние, 
като част от социалния Ви пакет?

Авансово плащане до заплата
Символични такси, финансиране 
от Klear без ангажимент за 
работодателя и без лихви

Финансово обучение
Безплатни обучителни сесии, 
индивидуални или в група. 
Актуални теми, свързани с личните 
финанси - добри практики и съвети

Инвестиции
Нискорискови инвестиции, без 
такса и с добра доходност. 
Възможност за автоматизиране на 
процеса

Потребителски кредити
До 30 000 лв. за срок до 5 години, 
с фиксирана лихва за целия 
период. До 15% по-ниска цена за 
кредита спрямо банката

Пакетът с услуги в продукта Финансово Благосъстояние 
включва:

Услугите са изцяло онлайн с преференциални условия за служителите 
на нашите клиенти. Спестете време на своя екип, осигурете му повече 
възможности, бъдете още по-модерен и желан работодател!
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