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Αθήνα, 30.06.2021 

 

 

 Αγαπητέ συνεργάτη, 

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του τουρισμού, και με στόχο την στήριξη του κλάδου εξαιτίας του 

σημαντικού πλήγματος που δέχτηκε λόγω της πανδημίας, η Εdenred σε συνεργασία με το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έρχεται να στηρίξει όλους εσάς, τους ιδιοκτήτες 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διοργανώνοντας μία μοναδική προωθητική δράση.  

H δράση αυτή πραγματοποιείται συνδυαστικά με την κάρτα παροχών MyBenefits®, η οποία 

αποτελεί το πιο σύγχρονο εργαλείο εταιρικών παροχών που μπορεί προσφέρει ο εργοδότης 

στους εργαζομένους του, επωφελούμενος από την ετήσια παροχή διακοπών έως 300€ ανά 

εργαζόμενο*. Η επαναφορτιζόμενη κάρτα MyBenefits® μπορεί να εξαργυρωθεί σε όλες τις 

τουριστικές επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα, και στόχος μας μέσω της δράσης αυτής είναι η 

παροχή ενός σημαντικού κινήτρου σε όλους τους κατόχους καρτών MyBenefits®, να 

εξαργυρώσουν τις κάρτες τους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.  

Έτσι, από την Δευτέρα 5 Ιουλίου, οι κάτοχοι καρτών MyBenefits® θα μπορούν να εξαργυρώνουν 

το ποσό που τους έχει διαθέσει ο εργοδότης τους μέσω της κάρτας MyBenefits® (έως 300€ ανά 

εργαζόμενο*) και στη δική σας επιχείρηση κερδίζοντας 20% έκπτωση.  

 

Οδηγίες Εξαργύρωσης της έκπτωσης για κάρτες MyBenefits® 

Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά και μόνο στο ποσό εξαργύρωσης μέσω της κάρτας 

MyBenefits® και όχι στο συνολικό κόστος διαμονής. Επίσης, η έκπτωση δεν εφαρμόζεται 

αυτόματα μέσω του POS, αλλά θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό χρέωσης, και στο POS θα 

πρέπει να εισάγετε το τελικό ποσό μετά την έκπτωση. Για παράδειγμα, ένας κάτοχος κάρτας 

MyBenefits® με 300€ διαθέσιμο υπόλοιπο, για μία πενθήμερη διαμονή με 100€/βράδυ, θα πρέπει 

να πληρώσει συνολικά κόστος διαμονής 500€. Από τα 500€, τα 300€ που θα εξαργυρωθούν 

μέσω κάρτας MyBenefits® υπόκεινται σε 20% έκπτωση (20%*300€ = 60€). Επομένως ο χρήστης 

θα πληρώσει 240€ με την κάρτα MyBenefits® και τα υπόλοιπα 200€ με όποιο άλλο μέσo επιθυμεί. 

Προνόμια για την επιχείρησή σας  

Συμμετέχοντας στη δράση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η επιχείρησή σας θα 

προβάλλεται καθόλη τη διάρκεια της δράσης στον ιστότοπο www.mybenefits.gr/hotels όπου 

χιλιάδες εργαζόμενοι-κάτοχοι καρτών MyBenefits® θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μέσω του σχετικού πεδίου αναζήτησης και μέσω χάρτη. Η 

επιχείρησή σας θα διαθέτει επιπλέον και δική της σελίδα μέσα στον ιστότοπο 

www.mybenefits.gr/hotels (σελίδα ξενοδοχείου) με όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας, καθώς 

και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Επίσης, η δράση θα επικοινωνηθεί με Δελτίο Τύπου, αλλά και 

στο σύνολο της βάσης πελατών και κατόχων καρτών της Edenred (>300.000 δικαιούχοι), μέσω 

σχετικού newsletter, δημοσιεύσεων στα Social Μedia της Edenred, κ.ά. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν έχει κανένα επιπλέον κόστος για την επιχείρησή σας, πέραν 

της έκπτωσης στον τελικό πελάτη-κάτοχο καρτών MyBenefits®. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

• E-mail: info-gr@edenred.com 

• T: +30 210 2117030  

 

Με εκτίμηση, 

Η ομάδα της Edenred 

http://www.mybenefits.gr/hotels
http://www.mybenefits.gr/hotels

