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 Tlačová správa 
20. augusta 2019 

 
Edenred poskytne stravovacie karty  
2 000 novinárom pozvaným na samit 
G7 v Biarritzi 
 
Edenred, globálny líder v oblasti platobných riešení pre pracujúci svet, bol organizačným 
tímom samitu G7 vybraný ako jedna zo spoločností, ktorá z filantropického hľadiska prispeje 
k organizácii samitu v Biarritzi, ktorý sa bude konať od 24. do 26. augusta 2019. Asi 2 000 
francúzskych a medzinárodných novinárov zúčastnených na samite obdrží stravovaciu kartu 
navrhnutú, vyrobenú a financovanú skupinou Edenred, prostredníctvom ktorej budú mať 
zabezpečené stravovanie na podujatí. 
 
Kartu inšpirovanú programom Ticket Restaurant od 
Edenred, ktorá je prednabitá a vyvinutá pre samit G7, 
bude možné použiť počas večera v miestnych 
reštauráciách patriacich do siete Edenred. 
Prostredníctvom tejto karty môže organizačný tím G7 
prepojiť samit s miestnou ekonomikou a dať novinárom 
z celého sveta, ako aj účastníkom samitu príležitosť 
ochutnať baskickú gastronómiu. 
 
Bezpečnosť zariadenia ako aj správne použitie garantuje Edenred prostredníctvom svojej 
globálnej technologickej platformy, rovnako ako pri riešení Ticket Restaurant alebo ďalších 
riešeniach poskytovaných skupinou Edenred (darčekové poukazy, palivové karty alebo 
virtuálne karty). 
 
Novinári takto získajú exkluzívnu možnosť vybrať si to, na čo budú mať práve chuť, čím sa zníži 
aj plytvanie potravinami, čo je v súlade so záväzkami prijatými francúzskym predsedníctvom 
samitu G7 a normou ISO 20121. V rovnakom duchu, a to byť čo najviac ekologicky 
ohľaduplní, karty budú na konci samitu zozbierané a recyklované. 
 
Edenred bude mať taktiež počas celého trvania samitu príležitosť predstaviť svoju 
angažovanosť v spoločenskej oblasti týkajúce sa vyváženého stravovania v rámci priestoru 
vyhradeného na prezentáciu riešení na znižovanie negatívneho vplyvu samitu G7 na životné 
prostredie. 
 
Filantropická dohoda medzi Edenred a francúzskym ministerstvom pre Európu a zahraničné 
veci podčiarkuje odhodlanie ponúkať bezpečné, inovatívne, sociálne a environmentálne 
riešenia pre zúčastnené strany na samite v Biarritzi.  
 
Slovami Bertranda Dumazyho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti 
Edenred: „Samit v Biarritzi bude kľúčovým okamihom francúzskeho predsedníctva krajín G7 a 
vieme, ako veľmi chcú organizačné tímy na tomto podujatí preukázať záväzok Francúzska 



 

www.edenred.com  | page 2/2 

správať sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Preto sme nesmierne hrdí na to, že naša 
spoločnosť, ako svetový líder v našom odvetví, bola vybratá reprezentovať technologickú 
špičkovú úroveň a sociálny model Francúzska vytvorením inovatívnej stravovacej karty 
Edenred G7, z ktorej budú mať úžitok novinári, majitelia reštaurácií, ako aj miestna 
ekonomika.“ 
 
▬▬ 
Edenred je globálny líder v oblasti platobných riešení pre pracujúci svet, ktorý spája 830 000 korporátnych klientov, 47 
miliónov používateľov a 1,7 milióna partnerov v 46 krajinách. Vďaka svojej globálnej technologickej platforme 
skupina v roku 2018 spracovala 2,5 miliardy transakcií, predovšetkým prostredníctvom mobilných aplikácií, online 
platforiem a kariet, čo predstavuje v objeme viac ako 28 miliárd EUR. 
8 500 zamestnancov Edenred je motivovaných záväzkom zlepšovať kvalitu života zamestnancov, zvyšovať efektivitu 
spoločnosti a príjmy obchodníkov. Výsledky Edenred dosahuje prostredníctvom troch obchodných línií: 

- Zamestnanecké benefity (potraviny, strava, voľný čas, kultúra a služby) 
- Fleet & Mobility Solutions (palivo, mýto, údržba a služobné cesty) 
- Doplnkové riešenia vrátane firemných platobných služieb (virtuálne platobné karty, identifikované 
bankové prevody a platby dodávateľom), odmeny (darčekové karty a platformy, odmeňovacie 
programy) a verejné sociálne programy. 

Edenred je kótovaný na burze Euronext Paris a je zahrnutý v nasledujúcich indexoch: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI 
Europe a MSCI Europe. 
 
Viac informácií: www.edenred.com 
 
Logá a iné ochranné známky uvedené v tejto tlačovej správe sú registrované ochranné známky spoločnosti Edenred 
S. A., jej dcérskych spoločností alebo tretích strán. Nesmú byť použité na komerčné účely bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu ich vlastníkov. 
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