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Cel programu
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Motywacja do zawiązania 
lub utrwalenia 

relacji biznesowych



producent
mebli
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Grupa docelowa uczestników programu



31 2
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Warunki uczestnictwa

regularne zakupy 
w punktach handlowych REJS

brak przeterminowanych 
płatności

$

rejestracja 
poprzez formularz



Nagroda - karta przedpłacona

4

zakupy 
w atrakcyjnych 
cenach
i realizowanie 
planów prywatnych

możliwość 
zapłaty 
za produkty 
w sieci REJS

prawo 
do wielu zniżek 
oferowanych 
przez punkty handlowe

zakupy 
w atrakcyjnych 

cenach
i realizowanie 

planów prywatnych

możliwość 
zapłaty 

za produkty 
w sieci REJS

prawo 
do wielu zniżek 
oferowanych 
przez punkty handlowe
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Nowoczesne narzędzia online i mobile 24/7
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Przejmujemy obsługę użytkowników kart, 
zapewniając im cyfrowe narzędzia do zarządzania kartami

Serwis
internetowy

Bezpłatna 
aplikacja mobilna

IVR
+ Call Center

• Samodzielne i łatwe zarządzanie

  kartami Edenred

Sprawdzenie salda i historii transakcji• 

  oraz informacji o doładowaniu karty

Zastrzeżenie karty w przypadku• 

  zagubienia lub kradzieży

Zarządzanie PIN 360: nadawanie PIN,• 

  odzyskiwanie zapomnianego PIN

Aktywacja karty• 

• Szybki dostęp do salda kart
  Edenred i historii transakcji

Informacja o doładowaniach• 
  karty i możliwość jej
  zastrzeżenia

• Automatyczny telefoniczny system
  obsługi użytkowników kart dostępny
  całą dobę
 Wewnętrzny Dział Obsługi•

  użytkowników kart, który na bieżąco
  wspiera i pomaga uczestnikom
  Twoich programów

Obsługa użytkowników przez
chatbota Facebook Massanger



Nowoczesne płatności mobilne do kart EDENRED
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Szybko. Prosto. Bezpiecznie.

  Użytkownicy kart Edenred 

  mogą płacić szybko

  i wygodnie telefonem

  z Apple Pay lub Google Pay™

  Wystarczy zabrać 

  ze sobą telefon na zakupy

  i podczas dokonywania płatności 

  zbliżyć go do terminala



Korzyści dla klienta
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premiowanie zakupów w punktach handlowych REJS
poprzez zasilanie karty płatniczej

możliwość wykorzystania zgromadzonych środków
na dowolny cel

prawo do wielu zniżek oferowanych przez 
punkty handlowe

możliwość zapłaty za produkty w sieci REJS

zakupy w atrakcyjnych cenach i realizowanie 
planów prywatnych

1

3

4

5

6

program partnerski

2
co kwartał dodatkowe premiowanie na wybrane
grupy produktów



CENTRALA: REJS Spółka z o.o., 87-500 Rypin, ul. Mławska 61, tel. +48 54 280 5651, fax +48 54 280 6192

Dziękujemy za uwagę :)


