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alargada de lojas.
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Vantagens todos os dias.

O Ticket Oferta® é um cheque 
presente para o pagamento de bens 
e serviços, atribuído pelas empresas 
aos colaboradores, clientes ou 
fornecedores. É utilizável numa vasta 
rede nacional de lojas e marcas 
seleccionadas.

COMO SE APRESENTAM OS TICKET OFERTA®?
•

•

Em envelopes personalizados, especialmente criados para uma oferta agradável,
com embalagem diferenciada

Disponíveis diferentes valores nominais em função das necessidades do cliente

VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS

Permite às empresas, com maior flexibilidade, distinguir os clientes 

Possibilita às empresas premiar os colaboradores (festas de Natal, aniversários, prémios,
incentivos)

 

 

Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa

Acesso ao programa de descontos exclusivos Ticket+

•

•

•

•

•

Possibilita a promoção de negócios (campanhas de fidelização e Marketing)



Onde podem ser 
utilizados?

Casa e decoração

Informática, som e imagem

Lazer e cultura

Desporto, brinquedos e jogos

Moda e acessórios

Como
encomendados?

Em mais de 1500 lojas e serviços aderentes, distribuídos por cinco 
grandes grupos de actividade, com total liberdade de escolha por 
parte dos utilizadores.

Os tickets de serviços e o Ticket Oferta® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas escolher soluções 
economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.
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•

Os utilizadores do Ticket Oferta® podem 
aderir, sem custos, ao Cartão Ticket+® e 
beneficiar de descontos e outras vantagens 
na rede de parceiros que a Ticket Serviços® 
negociou a pensar em si.

Adira ao Cartão Ticket+® e sempre que o 
utilizar na aquisição de bens e serviços na 

inúmeras vantagens e descontos exclusivos.

Solicite-o em www.ticket.pt/ticketmais e 
consulte as condições gerais de utilização 
do seu Cartão Ticket+®. 

Cartão
Ticket+®

Consulte a rede de estabelecimentos aderentes em ticket.pt, 
no portal eTicket Serviços® e na app My Ticket® 

Como posso  
encomendar?

Na loja online eTicket Serviços® em portalnovo.ticket.pt

Através de e-mail ou telefone para uma das nossas delegações

•

•


