
seu estabelecimento
já aceita ben

veja como sinalizar
a sua loja!
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Conheça a ben
A ben é uma empresa do Grupo Santander.

O nosso propósito é transformar a relação das 
pessoas com seus benefícios, trazendo maior 
liberdade de compra e qualidade de vida
através de uma experiência digital integrada.

Aceitar ben é contar com soluções ágeis e 
transparência para aumentar as suas vendas, 
além de ter mais benefícios para  
o seu estabelecimento e seus clientes.

Acesse o portal dos estabelecimentos 
credenciados em www.benvisavale.com.br  
e confira seus relatórios e fluxos de caixa.



Sobre os cartões ben
Os cartões ben refeição e ben alimentação são 
utilizados para pagamento de compras/refeições 
em supermercados, restaurantes, cafés, fast-foods, 
padarias, e são aceitos nas máquinas Getnet, Stone, 
Cielo, Safra Pay e PagSeguro.

Oriente a sua equipe (operadores de caixa, garçons, 
entregadores e demais funcionários): para passar os 
cartões ben, selecione a opção voucher, assim como 
para os demais cartões de refeição e alimentação.



Comunicação
visual

Preparamos este material para que você
possa conhecer um pouco mais sobre 
a ben e comunicar em seu estabelecimento 
que agora vocês já aceitam os cartões
ben refeição e/ou ben alimentação.



Aplicação de logo
Ao aplicar o logo da ben em seus materiais, como 
placas, banners e folhetos de ofertas, é importante 
que você siga estas orientações:

A reserva de integridade é a medida de “respiro” da 
marca, garantindo uma margem de segurança.

Hierarquia da marca ao ser aplicada com terceiros 
- horizontal e vertical.

TERCEIRO

TERCEIRO



Solicitação de adesivos
Para que os clientes identifiquem que o seu 
estabelecimento aceita ben refeição e/ou ben 
alimentação, solicite nossos adesivos pela 
Central de Atendimento, ligando no 4004-4474
para capitais e regiões metropolitanas ou
no 0800-723-4474 para demais localidades.

Lembre-se de que o adesivo deve ser colado
na altura dos olhos e próximo ao caixa.



Imprima você mesmo
Se preferir, preparamos algumas opções 
de cartazete para você imprimir e colar
no seu estabelecimento. 

Se for imprimir numa gráfica, utilize a opção 
colorida. Caso for imprimir de forma caseira,
opte pela opção em preto e branco.

Lembre-se de que o formato de impressão 
para os exemplos que seguem é o A4.
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