
PayPoint România
Servicii de plăți în magazine de proximitate -

valoare adăugată pe o piață competitivă

Recomandat de milioane



Grupul PayPoint

• PayPoint este un important operator 
internațional de plăți

• Companie fondată în Marea Britanie, în 
1996 și prezentă pe bursa din Londra
din 2004

812.000.000 tranzacții anual

În valoare de 14 miliarde de lire sterline

Pentru peste 5.500 de clienți – furnizori și comercianți

Terminale în peste 37.000 magazine de toate 
tipurile din Marea Britanie, Irlanda și România



PayPoint România în 
cifre

150 milioane tranzacții plăți facturi 
procesate din august 2008

Peste 9.200 terminale PayPoint operate 
de comercianți la nivel național (50% în rural)

Peste 95 clienți - furnizori de servicii ce 
activează în domenii tot mai variate



Terminalul și tehnologia 
PayPoint

• Cel mai inovator terminal din piață 
(ecran tactil, smartcard, tastatură 
alfanumerică etc), extrem de intuitiv;

• Oferit fără cost comercianților, în 
custodie;

• Procesează tranzacții offline și online, 
365 zile/an, fără întrerupere, cu 
generare și livrare automată fișiere de 
tranzacții zilnice către furnizorii 
parteneri;

• Transmitere Info & Decontare fără 
întârzieri;

• Toate echipamentele și procesele 
platformei de tranzacționare PayPoint 
beneficiază de back-up 100%.



Serviciile PayPoint în 
România

Încasare sume
• Cel mai mare portofoliu de furnizori 

parteneri
• Cele mai variate tipuri de plăţi

Transfer de bani 

Încărcare electronică
• Pentru principalii operatori de 

telefonie mobilă
• În ambele variante (cod PIN & 

încarcare directă pe număr de 
telefon)

• Pentru servicii TV preplatite

Încasare contravaloare rovinietă

Iar portofoliul de furnizori-parteneri
este în continuă dezvoltare!



Rețeaua de terminale

Am construit cea mai mare și mai accesibilă 
rețea din România

Peste 9.200 
terminale PayPoint operate 
de comercianți la nivel 
național (50% în rural)



Rețeaua de terminale

Prezență unică în retail, bazată pe un proces de selecție riguros

• Magazine de proximitate, minimarket-uri, supermarket-uri, cu program 
prelungit de funcționare și gamă variată de produse;

• Accent pus pe calitatea comercianților colaboratori, pe simplitatea și
siguranța tranzacțiilor, pe parteneriate care să răspundă nevoilor
consumatorilor.



Avantaje pentru 
comercianți
• Creșterea traficului în magazin și atragerea de noi clienți;
• Diversificarea serviciilor oferite consumatorilor;
• Diferențierea faţă de competiție;
• Fidelizarea clienților actuali;
• Un comision pentru fiecare plată procesată;
• Primirea unei afaceri “la cheie”.

Peste 90% din 
consumatorii PayPoint 
efectuează deseori 
cumpărături odată cu plata 
facturilor în magazine 
partenere PayPoint

Pe termen lung, toate acestea
înseamnă clienți mai mulți și mai
fideli, ceea ce generează
creșterea vânzărilor și
majorarea cifrei de afaceri

92% din utilizatorii
sistemului își plătesc în 
fiecare lună cel puțin o 
factură prin PayPoint



Criterii pentru alegerea
comercianților parteneri

• Punct de vânzare cu vad comercial
mare și poziționare bună;

• Aspect punct de vânzare foarte bun;

• Spaţiu disponibil în magazin;

• Program de lucru prelungit;

• Disponibilitate plasare elemente de 
semnalizare PayPoint;

• Popularitate locală;

• Bonitate financiară.



Câțiva pași către succes

• Continuaţi să inovaţi prin gama de servicii şi produse 

oferite; 

• Semnalizaţi cât mai bine serviciile disponibile în magazinul 

dumneavoastră;

• Promovaţi serviciile disponibile fiecărui consumator care 

intră în magazin;

• Oferiți consumatorului suportul de care are nevoie; 

• Cereți permanent consumatorilor feedback pentru 

îmbunătățirea serviciilor.



Ce spun comercianții 
parteneri despre noi

„Colaborarea noastră cu reţeaua PayPoint este una foarte bună. Cu 
ajutorul serviciilor PayPoint magazinul nostru a devenit mult mai 
cunoscut şi mai căutat. Clienţii au căpătat încredere în aceste servicii 
şi în personalul magazinului nostru.” (București)

„PayPoint, bun pentru sufletul 
afacerii tale!” (jud. Brăila)

„De când avem terminalul PayPoint, 
numărul clienţilor a crescut 
considerabil.” (jud. Dâmbovița)

„Prin colaborarea cu PayPoint compania noastră a ajuns să fie principalul 
punct de plată facturi din oraş, iar prin numărul mare de persoane care vin 
zilnic în magazinul nostru vânzările de produse şi servicii pe care le oferim 
cresc în fiecare lună.” (jud. Bistrița-Năsăud)

„Colaborarea dintre cele două firme 
este caracterizată prin următoarele 
cuvinte: seriozitate, amabilitate, 
disponibilitate...” (jud. Gorj)

„Prin colaborarea cu PayPoint traficul 
în magazinul nostru a crescut cu 
peste 75%. Vă mulţumim!” (jud. 
Suceava)



Mulţumesc!


