Ολοκληρωμένη λύση αποδοχής
ηλεκτρονικών πληρωμών

Τι είναι το myPOS ;
Είναι ένα οικοσύστημα έξυπνων πληρωμών το οποίο

δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες
Πληρωμές Online

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να αναπτυχθούν επιλύοντας τις
προκλήσεις στην αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το myPOS επιτρέπει σε επιχειρήσεις σχεδόν από
όλους τους επαγγελματικούς κλάδους να:

Πληρωμές POS

myPOS λογ/μός

Πληρωμές κινητών

• Δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές με όλα τα μέσα.
• Έχουν άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών.
• Πραγματοποιούν εμβάσματα SEPA και SWIFT.
• Έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματα μέσω της

εταιρικής κάρτας myPOS VISA.

Εταιρική κάρτα

www.mypos.com

Οικοσύστημα έξυπνων πληρωμών

Mobile app

Κινητό

Φυσική παρουσία

Online

www.mypos.com

Γεωγραφική κάλυψη
• Ίδρυση της myPOS το 2014.
• Έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) και κέντρο
επιχειρήσεων στη Βουλγαρία (Βάρνα).
• Αδειοδοτημένη να παρέχει τις υπηρεσίες και τα POS
της σε ΟΛΕΣ τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία.
• 6 φυσικά καταστήματα σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο,
Άμστερνταμ, Αμβέρσα, και Σόφια. Στα μελλοντικά

σχέδια είναι η επέκταση των φυσικών καταστημάτων
και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις (ανάμεσα τους και η
Αθήνα).

• Πάνω από 100.000 πελάτες σε 30+ χώρες του ΕΟΧ.
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Ασύρματα - φορητά τερματικά POS
Η myPOS παρέχει τα πιο σύγχρονα τερματικά POS στην αγορά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Με τη μεγάλη ποικιλία των τερματικών myPOS και τα απεριόριστα δωρεάν δεδομένα (data) για όλη την Ευρώπη:
• Αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες της αγοράς και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των πελατών μας.
• Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών και εμπλουτίζουμε συνεχώς το οικοσύστημα myPOS ώστε να

προσδίδουμε αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
Παραδοσιακά φορητά τερματικά

Έξυπνα φορητά

τερματικά

Έξυπνα σταθερά τερματικά

Τερματικά για αυτόματους
πωλητές

www.mypos.com

myPOS Glass – Τα κινητά τηλέφωνα γίνονται τερματικά POS
Οι επιχειρηματίες μπορούν πλέον να λαμβάνουν πληρωμές με κάρτες απευθείας στο Android κινητό τους τηλέφωνο με
τη νέα λύση soft POS, την Android εφαρμογή myPOS Glass.
Η λύση Soft POS που προσφέρει το myPOS Glass μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές Android που διαθέτουν τσιπ
NFC (Near Field Communication), το οποίο υπάρχει στα περισσότερα smartphone της αγοράς και δεν απαιτεί πρόσθετο
υλικό ή καλώδια για να μετατρέψουν το κινητό τους τηλέφωνο σε τερματικό POS.
Το myPOS Glass δέχεται όλους τους τύπους πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των VISA και
MasterCard, καθώς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια όπως τα Apple Pay, Google Pay και Samsung Pay. Η εφαρμογή πληροί
όλα τα πρότυπα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του κατόχου της
κάρτας δεν αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο του επιχειρηματία.
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myPOS VISA εταιρική κάρτα
Mε τη myPOS VISA εταιρική κάρτα οι επιχειρηματίες έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματα τους.
• Δωρεάν η πρώτη απλή κάρτα για αναλήψεις από οποιαδήποτε ΑΤΜ, αγορές, πληρωμές λογαριασμών κλπ.
• Με συνδρομή και επιπλέον προνόμια οι platinum και metal κάρτες. Μερικά από τα προνόμια τους: Επιστροφή
χρημάτων με κάθε αγορά από όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως που δέχονται κάρτες με το σήμα VISA, πρόσβαση
στα business lounge 1.000+ αεροδρομίων, υψηλότερα όρια αναλήψεων και αγορών, δωρεάν αναλήψεις από τα

ΑΤΜ, προτεραιότητα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της myPOS, δωρεάν επανέκδοση κάρτας κ.α.
Απλή

Platinum

Platinum Metal
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Online αποδοχή πληρωμών

myPOS Pay Link – Επιτρέπει στους εμπόρους να δημιουργούν ένα link για
ασφαλή πληρωμή το οποίο μπορούν να στείλουν σε όλο τον κόσμο μέσω
e-Mail, SMS, πρόγραμμα chat κ.α.
myPOS Pay Button – Ιδανικό για ιστοσελίδες με μοναδικά προϊόντα
προς πώληση. Δημιουργεί ένα κουμπί με συγκεκριμένο ποσό που
επιτρέπει στους πελάτες να ολοκληρώσουν την αγορά με ένα κλικ.
myPOS MO/TO Εικονικό Τερματικό – Χωρίς να υπάρχει τερματικό και
χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο πρόγραμμα. Οι έμποροι
απλά κάνουν log into στον myPOS λογαριασμό τους ταχύτατα
επεξεργάζονται τις συναλλαγές μέσω τηλεφώνου, e-mail κλπ.
myPOS Checkout - Λειτουργεί με τα δημοφιλέστερα καλάθια αγορών:
Magento, OpenCart, WooCommerce, OS Commerce, Zen Cart,
PrestaShop, X-Cart και άλλα.
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Πρόσθετα εργαλεία για τους επιχειρηματίες

Gift Cards – Επιτρέπει στους εμπόρους να δημιουργήσουν τις δικές τους
δωροκάρτες ώστε να αποκτήσουν νέους αλλά και επαναλαμβανόμενους
πελάτες.
Top Up – Ανανέωση χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.
Υποστηρίζονται 770+ πάροχοι από 140+ χώρες (ανάμεσα τους η
Ελλάδα και η Κύπρος) και με κάθε ανανέωση οι έμποροι έχουν ένα
επιπλέον έσοδο για την επιχείρηση τους.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια – Οι έμποροι μέσα από τον myPOS
επαγγελματικό λογαριασμό τους έχουν τη δυνατότητα να
δημιουργούν και να στέλνουν στους πελάτες τους μέσω e-Μail, SMS
κλπ ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία μπορούν να εξοφληθούν με
έμβασμα αλλά και με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα.
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Εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα iOS και Android

Μια εργαλειοθήκη στη τσέπη σας
Παρακολουθήστε τη χρηματοροή
σας σε πραγματικό χρόνο

Ελέγξτε τα τερματικά

Ελέγξτε τις κάρτες

www.mypos.com

myPOS App Market
• Developers εφαρμογών Android μπορούν
να προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους στα

myPOS Android τερματικά.
• Dedicated υποστήριξη στο development.

• Εγκατάσταση σε μερικά δευτερόλεπτα
μέσα από το myPOS App Market.
• Update οποιαδήποτε στιγμή.
• Προσβάσιμο από 100.000+ ΜΜΕ.
www.mypos.com

Βραβεύσεις
•

Ιστοσελίδα, online πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά (iOS και Android) σε 18 γλώσσες.

•

Ισχυρή θετική φήμη και άριστη βαθμολογία στο Trustpilot.

•

Βραβείο “Best SME Omnichannel Payments Platform” από τα UK Enterprise Awards στο Λονδίνο (2020).

•

Βραβείο “Best B2B Payments” από τα FinTech Breakthrough Awards στο Los Angeles (2020).

•

Βραβείο “Best POS Innovation” από τo Merchant Payments Ecosystem στο Βερολίνο (2019).

•

Υποψηφιότητα “Καλύτερης λύσης πληρωμών στην Αγγλία” από τα European Business Awards (2019).

•

Υποψηφιότητα “Best Merchant Acquirer” από τα Payments Awards (2019).
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Σας ευχαριστούμε !

Επίσημος διανομέας του myPOS
1A Ivan Mihaylov St, 7th Floor - Suite No.2, Blagoevgrad 2700, Bulgaria.
Λαγουμιτζή 24, Αθήνα 17671, Ελλάδα.
Τηλέφωνα: +30 210 3009669 (Ελλάδα), +357 25030915 (Κύπρος), +44 3308083494 (λοιπές χώρες).
e-Mail: info@equinox-ventures.com
Ιστοσελίδες: www.equinox-ventures.com & www.mpos.gr
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