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EDENRED POMŮŽE SBÍRKOU POUKÁZEK 
LIDEM V NOUZI 
Společnost Edenred již druhým rokem pomůže lidem v nouzi. Až do konce února organizuje 
speciální sbírku poukázek – stravenek a volnočasových poukázek. Celkovou částku, kterou 
takto získá od lidí, Edenred předá Potravinové bance na nákup potravin a hygienických 
potřeb, které bance schází. Ty budou určené pro lidi ve složitých životních situacích a dětem 
v dětských domovech. Dříve tato sbírka podporovala sbírkový projekt Pomozte dětem. 

Potravinová banka od výrobců a obchodníků odebírá neprodané či neprodejné potraviny, 
tedy takové, které mají poškozený obal, špatné označení nebo s blížícím se termínem konce 
minimální trvanlivosti. Ty pak rozdává potřebným. Výtěžek ze sbírky organizované společností 
Edenred doplní její sortiment – peníze půjdou na nákup potravin a hygienických potřeb, které 
se běžně Potravinové bance nedostávají. „Částku, kterou vybereme od našich klientů 
a partnerů, použije Potravinová banka například na nákup sýrů, másla, masných 
a uzenářských výrobků, trvanlivých potravin, dětských přesnídávek či dětských plen,“ uvádí 
Daniela Pedret, manažerka komunikace ze společnosti Edenred. Potraviny pak získají Charita, 
Armáda spásy, Naděje, Klokánky, Domovy na půl cesty, azylové domy nebo dětské domovy.  
 
„Loni jsme od společnosti Edenred dostali 442 624 Kč, které nám nesmírně pomohly v překlenutí 
jarního období, kdy nám v bance chyběly finanční prostředky na nákup trvanlivých potravin, 
jež každoročně získáváme z celonárodní sbírky potravin, která se koná v adventním období a 
je podporována širokou veřejností. Nesmírně si vážíme tohoto příspěvku a jsme vděčni za 
pokračování sbírky i letos,“ říká Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Prahy a 
Středočeského kraje. 
 
Podpořit dobrou věc můžete zasláním jakékoliv poukázky Edenred ve prospěch Potravinové 
banky Praha a Středočeského kraje na adresu PO BOX 735, 111 21 Praha 1 nebo lze poukázky 
vhodit do označených kasiček na pobočkách společnosti Edenred. Darovat můžete 
i poukázky, které vám zbyly z předchozího období. Sbírka trvá do 29. února 2020. 
 
Edenred je největší světovou firmou na poli firemních benefitů, v tuzemsku je známý zejména 
díky stravenkám Ticket Restaurant. Firma také dlouhodobě rozvíjí projekty v oblasti vyváženého 
stravování. „Jako vydavatelé stravenek se snažíme co nejvíce přispět k zdravému a 
vyváženému stravování zaměstnanců a prospěšný projekt s Potravinovou bankou na tuto naši 
činnost plynule navazuje,“ sdělila Daniela Pedret.  
 
Díky činnosti Potravinové banky je ročně darováno přes 2000 tun potravin do 160 organizací. 
„Distribucí vyřazených potravin pravidelně pomáháme zajistit stravu pro více než 25 tisíc lidí 
v Česku,“ říká Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha a Středočeského kraje. 
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▬▬ 
 
Edenred ČR obsluhuje 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 57 000 
partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Vedle stravenkových a benefitních 
platebních karet Ticket Restaurant® a Edenred Benefits nabízí platby mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay a 
benefitní on-line platformu Edenred Benefity Café. 
 
Skupina Edenred je každodenním společníkem ekonomicky aktivních lidí. Její špičková zprostředkovatelská platforma 
propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků prostřednictvím 830 tisíc 
klientů z řad firem a veřejných institucí ve 46 zemích. V roce 2018 díky svému globálnímu technologickému vybavení 
skupina Edenred zpracovala 2,5 miliardy transakcí plateb pro zvláštní účely, provedených zejména prostřednictvím 
mobilních aplikací, on-line platforem a karet, přičemž jejich celkový objem dosáhl téměř 30 miliard eur. 
Na 10 000 pracovníků skupiny se zasazuje o zlepšování života zaměstnanců, zvyšování výkonnosti podniků i růst obratu 
obchodníků, a to prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti: 

- zaměstnanecké výhody (výživa, stravování, spokojenost, volný čas, kultura, osobní služby); 
- řešení profesionální mobility (palivo, mýtné, údržba, služební cesty); 
- doplňková řešení: služby korporátních plateb (virtuální platební karty, identifikované bankovní převody, 

dodavatelské platby), incentivy a odměny (dárkové platformy a karty, motivační programy) a veřejné 
sociální služby. 

Společnost Edenred je kotována na pařížské burze Euronext a je součástí následujících indexů: CAC Next 20, 
FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe.  
 
Více informací naleznete na: www.edenred.com 
 
Loga a další obchodní značky a názvy uvedené v této tiskové zprávě jsou ochranné známky společnosti Edenred S.A., 
jejích dceřiných společností či třetích stran. Jejich používání k obchodním účelům bez předchozího souhlasu majitelů 
je zakázáno. 
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KONTAKTY 
 

Kontakt pro média 
 
Agentura Svengali Communications 
Marek Pražák 
+420 731 461 212 
prazak@svencom.cz 

 
 
Edenred CZ 
Daniela Pedret 
+420 737 269 674 
daniela.pedret@edenred.com 

 


