
Podaruj        

pracownikom

WIĘCEJ
motywacji

DEDYKOWANA OFERTA



Sodexo – ekspert,

któremu możesz zaufać

• wieloletnie doświadczenie w Polce i na świecie

• najnowsze technologie i rozwiązania w ofercie

• bogata wiedza na temat oczekiwań różnych grup odbiorców

• bezkonkurencyjna oferta dopasowana po zmieniających się potrzeb

• profesjonalna obsługa i doradztwo

23 lata doświadczenia

na lokalnym rynku

0,5 miliona transakcji

kartami tygodniowo

prawie

50 tysięcy klientów

Od ponad 23 lat wspieramy firmy w budowaniu
zaangażowania i zadowolenia pracowników.
Tworzymy nowatorskie rozwiązania, które zdobywają
serca Klientów oraz są skutecznymi narzędziami
motywacyjnymi.



CO WYRÓŻNIA NASZE ROZWIĄZANIA?

Najszersza na rynku 

oferta benefitów, 

zarówno tradycyjnych 

jak i wirtualnych 

Szybkie zamówienie 

rozwiązań on-line

na stronie: 

sklep.sodexo.pl*

Błyskawiczna 

dostawa 

nawet do 48 h*

Profesjonalne wsparcie 

Key Account Managera 

i szerokie możliwości 

personalizacji oraz 

konfekcji

Całodobowa obsługa 

pracowników, również w 

dedykowanych serwisach 

Sodexo Dla Ciebie



Dopasuj prezent 

do swoich potrzeb: 
TRADYCYJNY: WIRTUALNY: 

KARTY PODARUNKOWE: 
dostępne w tradycyjnej plastikowej formie z 

możliwością płatności zbliżeniowych,

dzięki Google Pay

KUPON 

PODARUNKOWY

WIRTUALNA

KARTA

PODARUNKOWA

CAŁOROCZNE
tradycyjna i zbliżeniowa

ŚWIĄTECZNE
na Boże Narodzenie i Wielkanoc

PERSONALIZOWANE 
z własnym wizerunkiem i/lub 

siecią akceptacji

DLA DZIECI
alternatywa dla paczek na 

Mikołajki i Dzień Dziecka 

w pełni cyfrowa karta bez plastikowego 

nośnika, przekazywana bezpośrednio na 

e-mail pracownika. 

NOWOŚĆ

PAKIET 

PROMOCJI
na Boże Narodzenie i Wielkanoc

SODEXO

FRIENDS
promocje przez cały rok!

NOWOŚĆ



Karty
Podarunkowe

Karty Podarunkowe Sodexo są wymarzonymi 

prezentami, które ucieszą pracowników.

Korzystanie z nich jest bardzo proste, a od 

Państwa nie wymaga zaangażowania. Prezent 

zostanie na dłużej zapamiętany i doceniony 

przez pracowników. 

Dostępne w opcji tradycyjnej na pasek magnetyczny 

i zbliżeniowej (z chipem). 

Nieograniczone 

możliwości płatności w 

Polsce i za granicą, w 

sklepach stacjonarnych…

oraz bezpiecznie

w Internecie

Bezdotykowe 

płatności zbliżeniowe 

telefonem, dzięki

Google Pay…

… a gdy to potrzebne, 

możliwość 

wypłacenia gotówki 

z bankomatu

Wolność wyboru – możliwość 

realizacji marzeń pracowników z 

możliwością wielokrotnego 

doładowywania

Sprawdzeni partnerzy: 

karta Mastercard wydana 

przez Alior Bank

Środki na karcie objęte są 

Bankowym Funduszem

Gwarancyjnym

Dodatkowe 

zabezpieczenie kodem 

PIN

Różne terminy 

ważności karty 

w zależności od 

potrzeby czy okazji

Możliwość samodzielnego zarządzania 

kartą przez pracowników 24/7

strona DlaCiebie.sodexo.pl 

oraz aplikacja Sodexo Dla Ciebie 

PRZY ZFŚS

ZWOLNIENIE

Z PIT DO 

2 000 ZŁ

ZAMAWIAM >>

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018.200 t. j.) oraz nowelizacja tzw. specustawy w sprawie koronawirusa (Dz.U. z 2020r. Poz.568). Więcej: https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/ 

https://sklep.sodexo.pl/katalog/karta-podarunkowa
https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/


Karta 

Podarunkowa
dopasowana 

do Twoich potrzeb:

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy możliwość pełnej 

personalizacji Karty Podarunkowej: 

KARTA Z INDYWIDUALNYM WIZERUNKIEM 

przygotuj własną grafikę i wzmocnij employer branding
(karta z paskiem magnetycznym lub zbliżeniowa)

INDYWIDUALNA SIEĆ AKCEPTACJI 

dopasowana sieć akceptacji do wybranych sklepów

(karta z paskiem magnetycznym lub zbliżeniowa)

LOGOTYP NA STANDARDOWEJ KARCIE 

dodaj własny logotyp na dostępnych kartach Sodexo 

(karta z paskiem magnetycznym lub zbliżeniowa)

1

2

Przykładowe realizacje dla naszych Klientów: 

3

Specjalny wizerunek Karty dla Państwa : 



Kupony Podarunkowe

* Pełna lista punktów akceptujących Kupony Podarunkowe znajduje się w aplikacji mobilnej i serwisie Sodexo dla Ciebie.

WYBRANE SKLEPY, W KTÓRYCH MOŻNA ZREALIZOWAĆ KUPONY SODEXO:

Szukasz klasycznego prezentu dla pracowników ceniących 

wygodę i prostotę tradycyjnych rozwiązań?

Kupony to sprawdzone rozwiązanie, łatwe w użyciu nawet przez pracowników  

w dojrzałym wieku, doceniających prostotę korzystania.

Akceptuje je ponad 60 000 punktów w całej Polsce, w tym hipermarkety, supermarkety, 

dyskonty, salony RTV i AGD, sklepy odzieżowe, perfumerie i wiele innych! 

Kupony Podarunkowe są dostępne  w nominałach 10, 20, 50 i 100 zł.

ZAMAWIAM >>

https://sklep.sodexo.pl/katalog/kupon-podarunkowy
https://sklep.sodexo.pl/katalog/wirtualna-karta-podarunkowa


Idealna dla firm, które chcą sprawić radość najmłodszym. 

Dzięki Karcie Podarunkowej dla Dzieci  nie musisz zbierać informacji o wieku dzieci

Twoich pracowników oraz wybierać prezentów dopasowanych do ich etapu rozwoju.

Jest to również znakomita alternatywa dla paczek ze słodyczami na Mikołajki, 

Boże Narodzenie czy Dzień Dziecka. Najmłodszym dzieciom idealne prezenty wybiorą rodzice, 

a dla starszych będzie to możliwość pierwszego i bezpiecznego kontaktu z bankowością. 

Karta Podarunkowa dla Dzieci 

* Pełna lista branż akceptujących kartę znajduje się w aplikacji mobilnej i serwisie Sodexo dla Ciebie.

PRZYKŁADOWE SKLEPY AKCEPTUJĄCE KARTĘ: 

SIEĆ AKCEPTACJI KARTY MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ ROZSZERZONA O: 

Karta działa w sklepach z dziecięcą odzieżą i obuwiem, zabawkami, grami, a także w cukierniach, kinach, supermarketach i wielu innych miejscach.*

ZAMAWIAM >>

https://sklep.sodexo.pl/katalog/kupon-podarunkowy
https://sklep.sodexo.pl/katalog/karta-podarunkowa-dla-dzieci


Bezpieczna w dobie pandemii -

wysyłana e-mailem 

bezpośrednio do pracownika

W pełni cyfrowa: dostępna 

na telefonie, bez plastikowej 

karty

Zawsze pod ręką: po dodaniu do 

aplikacji mobilnej Google Pay 

lub Apple Pay

Łatwa w użyciu: można nią 

płacić jak zwykłą kartą, tylko 

bez plastiku 

Stworzona wspólnie z Mastercard: 

działa jak tradycyjna karta 

płatnicza

Korzystne finansowanie: 

Zwolnienie z PIT do 2000 zł 

przy finansowaniu z ZFŚS

Ważna 8 miesięcy: od momentu

przekazania pracownikowi
(karta wydana w kwietniu zachowa ważność

do końca listopada)

Wirtualna

Karta 

Podarunkowa

Idealny prezent dla
pracujących zdalnie! 

Tradycyjna karta, ale bez plastikowego 

odpowiednika, w pełni cyfrowej formie, w telefonie. 

To nowoczesne rozwiązanie na miarę czasów. 

Już ponad 30 tysięcy pracowników korzysta z 

Wirtualnych Kart Sodexo. 

Wygodna, bezpieczna i można nią 

płacić wszędzie: płatności telefonem w 

sklepach stacjonarnych, internecie oraz 

wypłaty z bankomatów

NOWOŚĆ

PRZY ZFŚS

ZWOLNIENIE

Z PIT DO 

2 000 ZŁ

ZAMAWIAM >>

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018.200 t. j.) oraz nowelizacja tzw. specustawy w sprawie koronawirusa (Dz.U. z 2020r. Poz.568). Więcej: https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/ 

https://sklep.sodexo.pl/katalog/wirtualna-karta-podarunkowa
https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/


Proste zamówienie 

w 3 krokach

Jak zamówić? 

Złóż 
zamówienie 

na stronie: sklep.sodexo.pl

lub wysyłając formularz

zamówienia na adres: 

info.svc.pl@sodexo.com 

w zamówieniu powinny się znaleźć: 

• imiona i nazwiska pracowników

• ich adresy mailowe

• kwoty doładowania kart 

Podaj szczegóły 
zamówienia

Opłać 
zamówienie

szczegóły płatności znajdziesz na 

fakturze proforma, którą od nas 

otrzymasz

Sodexo zadba o resztę!

Wirtualne Karty Podarunkowe prześlemy mailem bezpośrednio 

do pracowników – już wkrótce będą mogli korzystać z środków!

1. 2. 3.

https://sklep.sodexo.pl/katalog/wirtualna-karta-premiowa


Gotowe! Twoi pracownicy 

mogą cieszyć się prezentem 

i spełniać swoje marzenia 

1

3

2

4

Twoi pracownicy otrzymali wirtualne karty?

Zobacz, jak łatwo zacząć z nich korzystać.

zawsze cieszy

Zaakceptuj 

regulamin 
przesłany e-mailem   

i aktywuj profil 

4

Potwierdź kod 
otrzymanym SMS-em, 

stwórz hasło i uzupełnij 

swoje dane

3

Podaj kod karty 

z e-maila oraz 

numer telefonu

2

Prezent, który

Wejdź na stronę: 

wirtualna.sodexo.pl

1



Bezkonkurencyjne

promocje

Co sprawia, że realna wartość prezentów 

od Sodexo jest większa od wartości 

przekazanych na nich środków? 

To atrakcyjne rabaty w największych 

sklepach w Polsce, specjalnie dla Państwa 

pracowników.

Karty i Kupony Sodexo, dzięki unikalnym 

promocjom, gwarantują tańsze zakupy w 

najpopularniejszych sklepach w Polsce -

zarówno stacjonarnych jak i online. 

Promocje dostępne są: 

• w wersji online na sodexofriends.pl 

oraz DlaCiebie.sodexo.pl 

• w okresach świątecznych w formie 

drukowanego Pakietu Promocji

PRZYKŁADOWI PARTNERZY PROMOCJI : 

http://www.sodexofriends.pl/
ww.DlaCiebie.sodexo.pl


Bezkonkurencyjne

promocje
Zastanawiasz się co sprawia, że promocje 

dołączane do produktów Sodexo są 

wyjątkowe i niepowtarzalne na rynku? 

Przykładowe promocje na Boże Narodzenie 2020 : 

PROSTY MECHANIZM 

jasne i zrozumiałe promocje, które 

gwarantują oszczędności na 

świątecznych i codziennych zakupach 

– bez żadnych gwiazdek. 

Dopasowane do potrzeb

użytkowników. 

POPULARNE SKLEPY 

największe i najbardziej popularne 

sklepy w Polsce. Bardzo szeroki 

wybór od sieci spożywczych, RTV-

AGD, kosmetyki po sklepy odzieżowe. 

Dedykowana oferta produktów dla 

dzieci np. zniżki na zabawki.  

ZERO OGRANICZEŃ 

przygotowane promocje są dostępne 

bez limitu, tak aby każdy mógł z nich 

skorzystać, bez konieczności 

rejestracji i podawania danych



Sodexo   
Friends

Poznaj w pełni wirtualne narzędzie, które 
daje dostęp do promocyjnych ofert nie tylko 
od święta. Sodexo Friends to spersonalizowana 
oferta promocji dla Twoich pracowników, 
dostępna przez cały rok. 

Proste, bezobsługowe 

i efektywne narzędzie 

do motywacji

Zniżki dopasowane 

do potrzeb 

użytkowników

Unikatowe promocje od 

popularnych marek – w 

sklepach stacjonarnych i online

Oferty, które realnie 

odciążą budżet domowy

Wysokiej jakości produkty 

w niskich cenach

Prosty i bezpieczny dostęp 

do promocji online, proste korzystanie 

z kodów SMS lub e-mail

Rabaty dla pracowników 

oraz ich rodzin i przyjaciół

OSZCZĘDZAM >>

https://sklep.sodexo.pl/katalog/kupon-podarunkowy
https://www.sodexofriends.pl/


Rozwiązania Sodexo to nie tylko 
znakomity sposób na obdarowanie 
i docenienie pracowników. 
To także wymierna korzyść dla Ciebie.

Korzyści 
finansowe 
dla Ciebie

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018.200 t. j.) oraz nowelizacja tzw. specustawy w sprawie 

koronawirusa (Dz.U. z 2020r. Poz.568). Więcej: https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/ 

KARTY PODARUNKOWE SODEXO

KARTY I KUPONY SODEXO

KARTY I KUPONY SODEXO

KARTY I KUPONY SODEXO

Do 2000 zł zwolnienia z PIT* 
na pracownika w roku podatkowym, jeśli 

są finansowane z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych

Ich zakup nie powoduje

obowiązku podatkowego 
– w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku VAT 

Nie zwiększają podstawy 

wymiaru składek ZUS
jeśli są finansowane z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych

Prostota i bezobsługowość   
– nie wymagają nakładów pracy działu HR

https://www.sodexo.pl/wyzsze-swiadczenie-socjalne-w-2020-roku/
https://www.sodexo.pl/tarcza-antykryzysowa-2000-zlotych-na-swiadczenia-dla-pracownikow-bez-podatku/


Serwis dla posiadaczy kart: 

wirtualna.sodexo.plUłatwiamy życie – nie tylko pracodawców! 

Twoi pracownicy mają bezpośredni dostęp do 

potrzebnych informacji i mogą samodzielnie 

zarządzać kartą w serwisach DlaCiebie.

Co pracownik może
sprawdzić w serwisie?

W pozostałych kwestiach jesteśmy dostępni dla Twoich 

pracowników pod numerem: 22 535 11 11.

– saldo karty – limity 

i opłaty

– historię

transakcji

– wyrażone zgody

marketingowe

zmienić kod PIN

Co pracownik może samodzielnie wykonać w serwisie?

zablokować i zastrzec kartę

wymienić kartę

– punkty akceptujące      

Kupony i Karty

zautoryzować transakcję

w Internecie

(w aplikacji mobilnej)

– datę 

ważności 

https://dlaciebie.sodexo.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sodexo.dlaciebie2.app&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/sodexo-dlaciebie/id1477607986?l=pl


Przykładowe realizacje dla naszych Klientów: 

Ozdobne opakowania

Skorzystaj z opcji personalizacji prezentu, aby 

uczynić go jeszcze bardziej wyjątkowym. Wybierz 

spośród dostępnych opcji:

Karty Sodexo:

• imię i nazwisko pracownika 

na kopercie lub etui

• ozdobne etui

• możliwość wydrukowania

i dodania listu

Kupony Sodexo:

• ozdobna koperta

• imię i nazwisko pracownika 

na kopercie

• możliwość wydrukowania

i dodania listu

Anna Kowalska
Dział Sprzedaży



Oferta
Specjalna

W trosce o rozrywkę i relaks po godzinach 
pracy przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na 
tańsze bilety do kina dla NSZZ Solidarność 
Podbeskidzie. 

Z ofertą Sodexo bilety do kina mają najniższą 
cenę na rynku – bez żadnych ograniczeń, 
zakupione nawet w dniu seansu. 

16 zł Standardowa cena za bilet 

2D w dniu seansu

26,90 zł



Kontakt
Account Manager

Wojciech Jura

Telefon

502 742 049

E-mail

wojciech.jura@sodexo.com

KUP ON-LINE

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.

https://www.linkedin.com/company/sodexo-benefits-and-rewards-services/
http://www.sodexo.pl/
https://sklep.sodexo.pl/
http://www.dlaciebie.sodexo.pl/
https://www.sodexofriends.pl/

