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Bilety ZTM dla pracowników firm 

 

• Promocja postaw proekologicznych 

 

Wszystkim nam zależy na ochronie środowiska, które w dużych 

aglomeracjach jest bardzo zanieczyszczone. Jako ZTM chcielibyśmy  

zaangażować pracodawców aby promowali komunikację miejską 

wśród swoich pracowników. Każdy pracownik, który dzięki karcie 

miejskiej będzie częściej korzystał z transportu publicznego 

zmniejsza korki w mieście mając tym samym realny wpływ na 

ochronę środowiska.  

 

 

  

 



Bilety ZTM dla pracowników firm 

• Oferujemy możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, 

które pracodawca może dofinansować swoim pracownikom. 

     Oferta jest skierowana do wszystkich pracodawców, którzy są   

 zainteresowani stworzeniem programu benefitów dla swoich pracowników. 

 

 Ze swojej strony oferujemy pełną obsługę całego procesu, począwszy  od 

 zebrania wniosków o wyrobienie Kart Miejskich, po dostarczenie Kart do 

 siedziby pracodawcy. 

 

 Podpisujemy umowę na mocy której firma dokonuje jednej płatności za 

 wszystkie bilety (płatność raz na kwartał). Pracodawca sam decyduje o 

 poziomie dofinansowania do biletów swoich pracowników. 

 

 Pracownicy samodzielnie użytkują karty od momentu pierwszej 

 aktywacji. 

 

 

 

 



Bilety ZTM dla pracowników firm 

Oferta Pakiet Komunikacyjny 

 

              Pracownicy pozostają przy ulgach lub zniżkach, które posiadają,          

 ponieważ wydawane są karty imienne. 

 

 Pracodawca ma możliwość wykreowania własnego , unikalnego 

 wzoru  Karty Miejskiej z logo firmy, reklamą produktu lub usługi.

  

  

 

 



Bilety ZTM dla pracowników firm 

 

 

• Podpisaliśmy pierwszą umowę z firmą Wiking, która zaoferowała 

swoim pracownikom benefit w postaci dofinansowania do zakupu 

biletów  

• W ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymaliśmy zapytania od 25 

firm, które chciałyby zapoznać się z ofertą ZTM 

• Prowadzimy spotkania z pracodawcami, którym przedstawiamy 

założenia współpracy (z branż, min. z sektora bankowości, 

uczelnie, firmy z branży ubezpieczeniowej, agencje reklamowe, 

sieci restauracji. ) 

 

 

  

 



Bilety ZTM dla pracowników firm są korzystnym benefitem 

ponieważ zyskują wszyscy: 

 

 

 

 Pracownik – oszczędza pieniądze 

 

 Pracodawca –zyskuje lojalność i zaangażowanie pracownika 

 

 Mieszkańcy – więcej osób korzystających z komunikacji 

 miejskiej oznacza mniej samochodów w mieście, oraz 

 czystsze powietrze. 



Bilety ZTM dla pracowników firm – to więcej niż benefit. 

To HIT Benefit! 

 

 

 

  


