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Grupul Up în cifre:

1.1 milioane de companii client

26 milioane de utilizatori

7.3 miliarde de Euro volum de emitere

494 milioane de Euro cifra de afaceri

19 țări 

3.500 de angajați

55 de ani de expertiză

Grupul Up este un grup internaţional şi solid. Grupul dezvoltă produse şi servicii menite să îmbunătăţească şi să simplifice viaţa 

clienţilor şi partenerilor săi. Prezent în 19 ţări, Grupul Up îşi adaptează expertiza la specificul local. Zi de zi este alături de 26 de 

milioane de persoane din întreaga lume prin zeci de mărci de produse şi servicii, contribuind astfel la o economie durabilă, în 

slujba unei societăţi care apără dreptatea, drepturile sociale şi democraţia.

În 2015, Grupul Chèque Déjeuner a devenit Grupul Up: un nume al progresului, dinamismului şi optimismului, care reflectă 

diversitatea ofertei sale.

GRUP UP 

53 DE ANI DE DEZVOLTARE DURABILĂ



Up România face parte din Grupul Up, al treilea emitent la 

nivel internaţional pe piaţa tichetelor de servicii. Cu o prezenţă

de 17 ani în România, compania oferă celor

peste 20.000 de societăţi client diverse instrumente de 

motivare: tichete de masă pe suport de hârtie sau electronic 

Up Dejun, tichete cadou pe suport de hârtie sau electronic Up 

Cadou, vouchere de vacanţă pe suport de hârtie sau

electronic Up Vacanță, tichete sociale și tichete sociale pentru

grădiniță Up Social, tichete de creşă Up Creșă și, în curând, 

tichete culturale.

Alături de avantajele fiscale oferite, tichetele Up România

susţin diversificarea pachetului salarial, stimulează şi

fidelizează angajaţii şi cresc puterea de cumpărare pentru

peste 750.000 de beneficiari. Prin produsele sale, dar şi prin

înţelegerea profundă a nevoilor consumatorilor, Up România

se dedică misiunii sale de a simplifica viața tuturor celor cu 

care intră în contact, de-a lungul lanțului furnizor – client –

beneficiar – afiliat.

Urmăriți-ne pe:



AVANTAJE PENTRU SALARIAȚI

Produse și servicii care facilitează viața 

de zi cu zi a salariaților prin accesul la 

beneficii în multe domenii: alimentație, 

servicii personale, cultură, agrement și 

wellness.

SOLUTII DE STIMULARE, 

FIDELIZARE ȘI RECOMPENSE

Soluții care facilitează viața de zi cu zi 

pentru manageri și îmbunătățesc 

performanța companiei. Aceasta se

bazează pe sisteme de stimulare și 

loialitate, care sunt pe deplin integrate și 

adaptate.

SOLUȚII PENTRU COMERCIANȚI

Soluții și servicii care permit 

partenerilor noștri să-și mărească 

performanța, să atragă și să-și 

păstreze toți clienții.

PROGRAME PUBLICE ȘI SOCIALE

Soluții personalizate pentru modernizarea 

sectorului de acțiune socială, facilitarea 

vieții cetățenilor, facilitarea asistenței 

medicale, economiile de energie și, în 

general, sprijinirea implementării tuturor 

politicilor publice.

SOLUȚII CORPORATE

Soluții de management ușor de utilizat 

și personalizabile pentru a ajuta 

angajatorii să implementeze o politică 

coerentă și eficientă a cheltuielilor de 

afaceri.

Up România

Piețe și soluții



SOLUŢIILE 

NOASTRE



www.upromania.ro

Cei care optează pentru acordarea de tichete de 

masă pe cardul Up Dejun reduc costurile cu 

resursele umane cu până la 37%, faţă de 

aceeaşi sumă oferită în numerar pentru 

recompensarea angajaţilor

Soluţia ideală pentru angajaţi motivaţi şi sănătoşi! 

Decizia responsabilă pentru angajatori! 

Reduce absenteismul la locul de muncă;

Reduce costurile cu fluctuaţiile de personal;

Promovează un stil de viaţă sănătos, echilibrat;

Asigură libertatea de a alege masa de prânz dintr-o 

reţea diversificată de magazine partenere; 

Up România

Cardul de masă Up Dejun:

un element cheie în negocierile salariale



Cardul de masă Up Dejun:

alegerea ce mulţumeşte pe toată lumea de mai multe ori

MENIURI PROMOŢIONALE
Prin aplicaţia mobilă card Up România, 

angajaţii pot beneficia pentru masa de 

prânz de promoţii la plata cu cardul Up 

Dejun.

AFILIERE LA CERERE
În cazul în care angajaţii unei companii au un magazin sau 

restaurant preferat, care nu este în reţeaua de parteneri 

Up, dar care este dispus să accepte plata cu cardul de 

masă, aceştia pot suna GRATUIT la numărul

021.312.64.90, iar serviciul Up România de înrolare

contactează locaţia propusă în 24 de h. 

RECOMANDĂ ŞI CÂŞTIGĂ
Persoanele care recomandă o companie care nu le oferă

încă angajaţilor carduri de masă sunt răsplătite cu tichete

cadou pe care le pot folosi în reţeaua de parteneri ai Up 

România. 

www.upromania.ro

Up România



*Legea nr. 165/2018, Codul Fiscal conform legii nr. 227/2015 

Up România

Tichetele şi Cardul Up Cadou:

alegerea ce pune angajații în valoare

Up România vine în intâmpinarea companiilor cu tichetele şi 
cardul Up Cadou, soluţii moderne şi eficiente de motivare şi 
recompensare a angajaţilor; 

Tichetele şi cardul Up Cadou permit beneficiarilor libertatea 
de a-și alege singuri cadourile, dintr-o rețea vastă de 
magazine partenere; 

Gama de produse şi servicii care pot fi achiziţionate este 
generoasă: bijuterii, cosmetice, articole vestimentare şi 
încălţăminte, cărţi, jucării, obiecte de mobilier, decoraţiuni, 
electronice şi electrocasnice, servicii de turism;

Sunt instrumente de motivare scutite de contribuțiile salariale, 
patronale și de impozitul pe venit, dacă sunt acordate cu 
ocazia anumitor evenimente stabilite de lege* (Paşte, 
Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie etc.), iar suma alocată fiecărei 
persoane nu depaşeşte 150 de lei; 

www.upromania.ro



Tichetele Up Cadou:

soluţia pentru angajaţi mai implicaţi

www.upromania.ro

Up România

Sunt deductibile la calculul impozitului pe 
profit în limita a 5% din fondul de salarii; 

Uşor de gestionat, degrevează angajatorul de 
logistica complexă a căutării, cumpărării, 
depozitării şi distribuţiei cadourilor cu ocazia 
anumitor evenimente; 

Gestiune facilă a suportului electronic, 
reîncărcabil; 

Oferte speciale pentru beneficiari; 

Afiliere la cerere; 



Voucherele pe hârtie şi suport electronic Up Vacanţă 

soluţia pentru angajaţi mai eficienţi şi productivi

www.upromania.ro

Oferă un avantaj real prin care angajaţii români se pot 

bucura cu adevărat de concediu sau de zilele libere, 

beneficiind astfel de o creştere importantă a bugetului de 

vacanţă; 

O soluţie eficientă de fidelizare a angajaţilor, deoarece

acestea fac o economie importantă de până la 37% din 

bugetul alocat acestui tip de prime, comparativ cu aceeaşi

valoare acordată în cash; 

Sunt deductibile fiscal şi scutite de contribuţii patronale şi

salariale în limita a 6 salarii minime brute pe ţară (12.480 de 

lei anual) pentru fiecare angajat cu contract individual de 

muncă; 

Impozitul pe venit se aplică la angajat, ca la orice formă de 

bonus salarial; 

Up România



Voucherul electronic Up Vacanţă

Soluţia pentru angajaţi mai eficienţi şi productivi

Beneficiarii pot achita valori intermediare celor de pe 

suportul de hârtie, fără a mai fi condiţionaţi de 

valoarea nominală a unui voucher; 

Este emis sub licenţă Mastercard Internațional şi 

prevăzut cu tehnologia Contactless, ce permite plata 

fără cod PIN pentru sume mai mici de 100 de lei; 

Codul PIN este obţinut prin sistemul FISSCODE – cea 

mai sigură modalitate de transmitere a codului PIN pe 

suport de hârtie; 

Este personalizat cu numele angajatului şi denumirea 

companiei; 

Fiecare beneficiar primeşte cardul în plic, sigilat, 

alături de o scrisoare de însoţire a cardului, unde 

găseşte toate informaţiile necesare pentru activarea şi 

utilizarea cardului; 

Valoarea voucherelor de vacanţă acordată este 

valabilă un an de la data alimentării; 

Up România

www.upromania.ro



Exemple de oferte de la partenerii afiliaţi Up România:

Toate ofertele sunt disponibile în Catalogul Vacanţe Româneşti

www.upromania.ro

La achiziţionarea oricărui sejur în România cu cardul 

Up Vacanţă, toţi utilizatorii beneficiază de o reducere 

de 3% valabilă în anul 2019. 

Up România



Cardul Up Cultură 

un beneficiu extra salarial pentru angajaţi mai inspiraţi 

Cardurile Up Cultură oferă angajaţilor acces la timp liber de 

calitate. Cu multiple posibilităţi de folosire, acestea creează o 

legătură specială între angajaţi şi angajatori, prin experienţe 

memorabile. 

Încurajează accesul angajaţilor la activităţi culturale; 

Pot fi folosite pentru intrarea la spectacole, expoziţii, 

concerte, festivaluri, parcuri tematice, achiziţionarea 

de cărţi, muzică, filme; 

Sprijină cultura locală prin faptul că acestea pot fi 

folosite oriunde pe teritoriul României; 

Sunt deductibile fiscal şi sunt scutite de plata 

contribuţiilor patronale şi salariale; 

Asigură un control sporit al bugetelor pentru mărirea 

salariilor, conduc la retenţia angajaţilor şi sunt simplu 

de gestionat şi comandat; 

Up România

www.upromania.ro



Cardul Up Cultură 

un beneficiu extra salarial pentru angajaţi mai inspiraţi 

Este emis sub licenţă Mastercard şi are o valabilitate 

de 4 ani de la data emiterii;

Are tehnologia Contactless, permite plata fără 

introducerea codului PIN pentru sume a căror valoare 

este mai mică de 100 de lei;

Codul PIN poate fi emis pe suport de hârtie sau prin

IVR; Comanda pentru emiterea sau reemiterea atât a 

cardului, cât şi a codului PIN se face prin IVR.

Up România

www.upromania.ro



SERVICIILE

NOASTRE



Servicii

Up România

Logistică simplificată

Comandă simplificată pe uponline.ro. Gestionarea

comenzilor este simplă şi rapidă. Acces 24/7 la facturi, istoricul

comenzilor, informaţii utile. Comunicarea cu echipa de 

consultanţi Up România se face prin intermediul LiveChat-ului

de pe www.uponline.ro. 

Livrare profesională. În funcţie de nevoile clientului livrăm

tichetele grupate pe secţii sau departamente, la sediul central 

sau la fiecare sucursală/ filială.

Situaţie analitică. Întocmim tabelul cu numele şi CNP-ul

salariatului, numărul de tichete acordate, locul de semnătură.

Consultanță

Consultanţă de specialitate. Up România oferă asistenţă

permanentă şi consultanţă de specialitate pe parcursul

parteneriatului prin serviciul Relaţii Clienţi Up România,

disponibil la 021.402.82.23.

Consultanţă fiscală. Clienţii Up România beneficiază de 

informaţii şi expertiză în domeniul tichetelor valorice avizate de 

echipa de specialiști ai companiei Viboal FindEx.

Extra beneficii

• Program de tip member get member “Ai recomandat, ai

câștigat”

• Reduceri de până la 50% prin programul Up Plus. 

• Reduceri speciale de la partenerii afiliați pentru posesorii de 

• tichete şi carduri de masă. 

Securitate

Hârtie de calitate cu elemente de siguranţă, producție

securizată, asigurarea valorilor nominale şi transportul în

siguranţă al tichetelor către beneficiar. Securitate maximă

pentru cardurile emise de Up România prin elemente de 

siguranţă certificate. 



Platforma

Up Online

UTILIZATOR

Serviciul Up SMS

Serviciul IVR

Contul personal de pe platformă

oferă rapid informaţii despre sold, 

tranzacţii, activarea sau blocarea

cardului.

Mesaje în timp real despre sold 

şi tranzacţiile efectuate.
*opţional, activat de angajator

Un simplu apel la 0374 66 22 73 şi se 

primesc informații despre sold, despre cum 

se poate bloca sau activa cardul, precum  

şi solicita codul PIN. 

Asistenţă de specialitate oferită

de echipa de call center la 

0374 66 22 73.

Aplicația mobilă

Card UpRomania

Consultarea soldului, a tranzacţiilor efectuate, 

valabilitatea sumelor, oferte şi parteneri afiliaţi.

Activarea sau blocarea cardului şi primirea

mesajelor despre tranzacţii şi ofertele Up 

România.

www.upromania.ro

Servicii conexe cardurilor Up România:

Up România

Call Center



ANGAJAMENT

SOCIAL



PILOTAJPROXIMITATE

5P
• Promovarea diversității și 

egalității de șanse

• Dezvoltarea competențelor și 

motivației colaboratorilor

• Promovarea calității vieții la 

locul de muncă

• Valorizarea dialogului social

PERSONAL

• Promovarea și implantarea 

principiilor cooperatiste

• Animarea și valorizarea 

regulilor Up ca reguli de 

responsabilitate față de 

colaboratorii interni și externi

PILOTAJ

• Dezvoltarea durabilă

• Produse și servicii cu vocație 

socială

• Inovație socială

PROFIT

PROFITPERSONAL

• Susținerea societății civile pe 

axe importante

• Susținerea economiei locale

• Promovarea achizițiilor 

responsabile

PROXIMITATE

PLANETĂ

• Monitorizarea impactului 

activității în mediu

• Reducerea consumului de 

resurse

• Reducerea amprentei de 

carbon

PLANETĂ

CSR UP ROMÂNIA 

2015 - 2019



Te invităm să ne urmăreşti şi pe: 
Up România SRL

RAMS CENTER

021.402.82.23

Șos. Dudeşti – Pantelimon 42,

sector 3, cod poștal 033094

www.upromania.ro /UpRomania /UpRomania /UpRomania


