TISKOVÁ ZPRÁVA

Firemní karty Visa s novými benefity
Společnost Visa Europe představila nové výhody na firemních kartách Visa. Až do konce září mohou
všichni jejich držitelé využívat rozsáhlé spektrum výhod u řady partnerů. Kromě slev a speciálních
nabídek k nim patří i služby osobního asistenta na telefonu.

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 14. července 2016 – Visa Inc. (NYSE: V)
Širokou nabídku speciálních služeb, slev a mnoho dalšího mohou čerpat všichni držitelé firemních karet
Visa, přičemž není potřeba se jakkoli speciálně registrovat. Jednoduše stačí firemní kartu Visa používat,
získat tak jeden z benefitů a ještě tím podpořit efektivitu svého podnikání. Mezi partnery, u kterých lze
benefity čerpat, jsou společnosti Mall.cz, Electro World, Liftago, Microsoft, Hertz a další. Nabídka platí pro
období od 1. července do 30. září.
„Ačkoli je používání firemních karet v České republice stále na vzestupu, jsme ještě pořád za průměrem
západní Evropy. Snažíme se proto tento segment karet podporovat, abychom výhody jejich využívání ukázali
širšímu spektru potenciálních uživatelů. Firemní karta je totiž velmi jednoduchý a účinný nástroj, jak mít pod
kontrolou, co se s výdaji, i těmi drobnými, ve vaší firmě děje,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa
Europe pro Českou Republiku a Slovensko.
Pohodlně s firemní kartou
Využívání firemních karet má řadu výhod, které podnikání usnadní i zpříjemní. Je to především možnost
mít veškeré výdaje přehledně pod kontrolou a jasně je oddělit od těch soukromých. Účetnictví je tak
mnohem přehlednější. Řada dodavatelů také čím dál častěji upřednostňuje právě platbu kartou a to
především kvůli její rychlosti. S firemní kartou Visa je dnes navíc možné platit již na více než 140 000
místech po celé České republice, v zahraničí i na internetu.
Schopný tým na dosah ruky
Velkou předností firemních karet Visa je i možnost získat nadstandardní službu Visa Business Asistence
v podobě osobního asistenta na telefonu. Službu lze velmi dobře využít například při vybavování
kanceláře, objednávání lístků na kulturní akci, organizaci služební cesty nebo i pro vyvenčení domácího
mazlíčka při neočekávaném zdržení v práci. Visa Business Asistence jednoduše vymyslí a zorganizuje to, na
co vám už čas nezbývá.
Seznam všech partnerů a aktuálních benefitů:




BodyBody – exkluzivní balíček „Vyzkoušej BodyBody“
Electro World – 11% sleva na malé kuchyňské spotřebiče (platí pro 7 + 8/2016), 10% sleva na
televizory (9/2016)
Hertz – 15% sleva na zapůjčení vozu ve více než 150 zemích světa (při rezervaci z Evropy) a další
výhody







Hertz – 50% sleva na zapůjčení vozu v České republice a na Slovensku
Liftago – 300 Kč̌ taxi-kredit na zákaznický profil
Mall.cz – 3% sleva na produkty z elektro kategorie, 6% sleva na produkty non-elektro
Microsoft – 20% sleva na různé typy produktů a příslušenství
Potřebyprokancelář.cz – 12% sleva na každý nákup v e-shopu

Kompletní informace o partnerech a benefitech naleznete na webu www.visa.cz/business.
###
O společnosti Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE:V) je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky,
finanční instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými
elektronickými platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet –
která dokáže zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro
spotřebitele a zajištěním platby pro obchodníky. Visa není bankou, nevydává karty, neposkytuje úvěry ani
nenastavuje sazby a poplatky pro spotřebitele. Inovace od společnosti Visa nicméně umožňují finančním
institucím nabízet svým zákazníkům stále více možností: okamžité platby debetní kartou, používání
předplacených karet nebo odložené placení pomocí kreditních produktů. Pro více informací navštivte
www.visaeurope.com, blog Visa Vision (www.vision.visaeurope.com) a @VisaEuropeNews.
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