
Σας βοηθάμε να 
αναπτυχθείτε.



Η ιδέα του myPOS γεννήθηκε το 2014 με το όραμα πως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πρέπει να 

ενδυναμωθούν από την καινοτόμο τεχνολογία και να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο των ταμειακών 

ροών τους ώστε να βοηθήσουν την επιχείρηση τους να αναπτυχθεί.

Η myPOS έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο), κέντρο επιχειρήσεων στη Βουλγαρία (Βάρνα) 

και είναι αδειοδοτημένη να παρέχει τις υπηρεσίες και τα τερματικά POS της σε Ελλάδα, Κύπρο, 

λοιπές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και σε Ελβετία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Επίσης υπάρχουν φυσικά myPOS καταστήματα και γραφεία σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, 

Ρώμη, Λισαβόνα, Άμστερνταμ, Αμβέρσα, Βιέννη, Σόφια, Βάρνα και Βουκουρέστι.

Το myPOS είναι μια λύση διασυνοριακών πληρωμών με πολλαπλά νομίσματα, η οποία 

ενσωματώνεται εύκολα στο λογισμικό διαχείρισης των επιχειρήσεων, επιτρέποντας στους 

επιχειρηματίες να ενσωματώνουν απρόσκοπτα την αποδοχή πληρωμών με κάρτες στις 

δραστηριότητές τους. Προσφέρει άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ 

βελτιστοποιεί και επιταχύνει τις λειτουργίες και τη χρηματοροή των επιχειρήσεων μειώνοντας 

παράλληλα τον κίνδυνο λαθών.

Η ιστορία μας

www.equinox-ventures.com

Μια βραβευμένη πλατφόρμα
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Το myPOS στοχεύει να γίνει η πρώτη επιλογή χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην Ευρώπη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις πιο δημοφιλείς κάρτες καθώς και 

εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών με την πλήρη υποστήριξη όλων των 

πελατών μας και πληρώντας πάντα όλες προδιαγραφές ασφαλείας.

Μας εμπιστεύονται περισσότερες από 150.000 επιχειρήσεις σε 30+ 

Ευρωπαϊκές χώρες… και αυτό είναι μόνο η αρχή !

Γεωγραφική κάλυψη

www.equinox-ventures.com



Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν τον έλεγχο των ταμειακών

τους ροών και να λαμβάνουν τα χρήματα τους αμέσως.

Το myPOS δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις από οποιονδήποτε

κλάδο να:

• Δέχονται πληρωμές με κάρτες όλων των τύπων.

• Δέχονται πληρωμές στο κατάστημα, online, από κινητό ή

τηλεφωνικά.

• Έχουν άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών και τα χρήματά τους

άμεσα διαθέσιμα στον δωρεάν myPOS επαγγελματικό

λογαριασμό.

• Πραγματοποιούν συναλλαγές SEPA και SWIFT 24/7 και να έχουν

πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω της εταιρικής myPOS κάρτας

αμέσως μετά από κάθε συναλλαγή

Τι είναι το myPOS

Πληρωμές POS

Online πληρωμές

myPOS λογ/μός

myPOS εταιρική κάρτα

Mobile πληρωμές

www.equinox-ventures.com



Το myPOS υποστηρίζει όλους του επαγγελματικούς κλάδους, παρέχοντας γρήγορη και ασφαλή αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Οnline, απομακρυσμένα, με φυσική παρουσία στην επιχείρηση ή ακόμα και εν κινήσει, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Για κάθε επιχείρηση και κάθε κανάλι πληρωμών

www.mypos.com



myPOS επαγγελματικός λογαριασμός

Δωρεάν επαγγελματικός λογαριασμός με πολλαπλά IBAN για αποθήκευση των 

χρημάτων, πραγματοποίηση πληρωμών και τραπεζικών εμβασμάτων.

• Δωρεάν, χωρίς συνδρομή και χωρίς δεσμεύσεις.

• Άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών.

• Πολλαπλά IBAN και νομίσματα (EUR, USD, GBP, CHF, JPN, BGN, RON κ.α.)

• Μεταφορές SEPA και and SWIFT.

• Ποικιλία αναφορών και αναλύσεων.

• Δωροκάρτες (Gift Cards), ανανέωση χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας κ.α.

• Πρόσβαση 24/7 από Η/Υ, tablet και κινητό τηλέφωνο.

• e-Banking και mobile banking στα Ελληνικά και 20 ακόμα γλώσσες.

www.equinox-ventures.com



Ο καλύτερος φίλος του επιχειρηματία για να λειτουργεί την

επιχείρηση του εν κινήσει. Η εφαρμογή προσφέρει γρήγορη

πρόσβαση και εξαιρετικό έλεγχο σε βασικές λειτουργίες:

• Παρακολούθηση του myPOS λογαριασμού και των

συναλλαγών.

• Διαχείριση των myPOS τερματικών.

• Αποστολή SEPA και SWIFT εμβασμάτων.

• Αποδοχή πληρωμών με το εικονικό τερματικό.

• Αποστολή αιτημάτων πληρωμών σε 3 απλά βήματα και

παρακολούθηση του ιστορικού τους.

• Πρόσβαση και πλήρης έλεγχος στις myPOS εταιρικές

κάρτες.

• Push ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.

myPOS mobile εφαρμογή
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myPOS εταιρική κάρτα

Δωρεάν εταιρική κάρτα VISA ή MasterCard για αναλήψεις από οποιαδήποτε ΑΤΜ

και για πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, υπηρεσίες,

προμηθευτές κλπ.

• Αποδεκτή σε καταστήματα και ATM σε όλο τον κόσμο.

• Άμεση πρόσβαση στα χρήματα του myPOS λογαριασμού.

• Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση από τον myPOS λογαριασμό ή τη myPOS

mobile εφαρμογή.

• Προσαρμοσμένα όρια για online πληρωμές, πληρωμές σε POS και αναλήψεις

από τα ΑΤΜ.

• Αναφορές σε πραγματικό χρόνο μέσω e-mail, SMS ή της mobile εφαρμογής.

• Υψηλού επιπέδου προστασία για κάθε συναλλαγή. www.equinox-ventures.com



www.equinox-ventures.com

• Υψηλότερα όρια δαπανών.

• Δωρεάν μηνιαίες αναλήψεις από τα ATM.

• Επιστροφή χρημάτων (cashback) με κάθε αγορά από όλα τα

φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα παγκοσμίως.

• Πρόσβαση σε 1.000+ business lounges αεροδρομίων.

• Δωρεάν express αποστολή της κάρτας.

• Δωρεάν επανέκδοση με τη λήξη της κάρτας.

myPOS VISA Platinum Business
Ένα νέο επίπεδο κύρους με κάρτες Platinum Silver, Gold και Metal



Μια… όλα σε ένα λύση για την 
επιχείρηση σας.



• Πακέτο έτοιμο προς χρήση με τερματικό POS, δωρεάν κάρτα SIM με απεριόριστα 

δωρεάν δεδομένα, επαγγελματικό λογαριασμό και εταιρική κάρτα.

• Συμβατό με όλες τις μεγάλες κάρτες: VISA, MasterCard, Maestro, JCB, Union Pay, 

American Express και Bancontact.

• Πολλαπλές διαδικτυακές μέθοδοι πληρωμών για τους e-commerce εμπόρους (εικονικό 

τερματικό, paylinks, paybuttons και plugins για τα πιο δημοφιλή shopping cart).

• MO/TO και προέγκριση.

• myPOS extras (payment requests, mobile top-up, gift cards κ.α.)

• Εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των 

εισπράξεων, των τερματικών, των καρτών και πολλές ακόμα λειτουργίες.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Όλα όσα χρειάζεστε για να δέχεστε αμέσως πληρωμές

www.equinox-ventures.com



✓ Για αυτόματους πωλητές, 

ψηφιακά ράφια, αντλίες 

καυσίμων και φορτιστές 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων

✓ Προστασία IP54 & IK08

✓ 4.3” έγχρωμη οθόνη αφής

19
EUR

✓ Ελαφρύ και χωράει στη τσέπη

✓ Ψηφιακές αποδείξεις μέσω 

δωρεάν SMS ή e-mail

✓ Δωρεάν 4G κάρτα SIM με δωρεάν

απεριόριστα data

myPOS IntegramyPOS Go

myPOS τερματικά

www.equinox-ventures.com

myPOS Carbon
✓ Προστασία IP54 και ATEX 

✓ 5.0” έγχρωμη οθόνη αφής

✓ Android εφαρμογές (ταμειακής μηχανής, 

ασύρματης παραγγελιοληψίας κ.α.)

✓ Θερμικός εκτυπωτής

✓ Δωρεάν 4G κάρτα SIM με δωρεάν 

απεριόριστα data, Wi-Fi, Bluetooth



myPOS App Market
Πρόσβαση σε πάρα πολλές Android εφαρμογές.

• Προγραμματιστές Android εφαρμογών μπορούν να προσαρμόσουν τις 

εφαρμογές τους ώστε να λειτουργούν στα myPOS Android τερματικά.

• Dedicated υποστήριξη στο development.

• Εγκατάσταση σε μερικά δευτερόλεπτα μέσα από το myPOS App Market.

• Update οποιαδήποτε στιγμή.

• API & SDK.

• Προσβάσιμο από 150.000+ επιχειρήσεις σε 30+ Ευρωπαϊκές χώρες.

www.equinox-ventures.com

Ελληνικές εφαρμογές για χώρους στάθμευσης
(Parkadoro), ταμειακής μηχανής συμβατή με το My 
Data (Smart Cashier), για τα ΚΤΕΛ, για ασύρματη 
παραγγελιοληψία (9POS), για τους courier / last 
mile delivery (My Next) κ.α.

https://equinox-ventures.com/app-market/
https://equinox-ventures.com/app-market/
https://equinox-ventures.com/app-market/
https://equinox-ventures.com/app-market/
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myPOS Glass
Το κινητό τηλέφωνο είναι και τερματικό POS

Χωρίς καλώδια ή επιπλέον υλικό, είναι απλά μια εφαρμογή 
στο Android κινητό σας τηλέφωνο.

Το myPOS Glass είναι ένα λογισμικό POS (Soft POS) που σας δίνει τη 
δυνατότητα να αποδέχεστε πληρωμές μέσω καρτών, mobile wallets και 
φορητών συσκευών NFC στο Android κινητό σας τηλέφωνο.

Τα χρήματα τα λαμβάνετε μέσα σε δευτερόλεπτα στον myPOS 
επαγγελματικό σας λογαριασμό και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε 
αμέσως.

https://equinox-ventures.com/mypos-glass/


myPOS Online πληρωμές
Επιλέξτε τη σωστή λύση πληρωμών για την online επιχείρησή σας

myPOS Online 
Ξεκινήστε την online 
επιχείρησή σας με λίγα 
απλά κλικ, καλύπτοντας 
κάθε πώληση 24/7.

Online checkout
Δεχτείτε πληρωμές με τα 
έτοιμα plugin μας για την 
ιστοσελίδα / e-Shop σας.

Payment links
Στείλτε link πληρωμών μέσω 
SMS, e-mail ή εφαρμογής chat 
(Viber, Messenger, What's App 
κλπ.) και πληρωθείτε εξ 
αποστάσεως.

MO/TO Εικονικό τερματικό
Μετατρέψτε τον υπολογιστή, 
το κινητό τηλέφωνο ή το 
tablet σας σε τερματικό POS.

www.equinox-ventures.com



myPOS Online – ξεκινήστε το δικό σας e-shop δωρεάν

Επιλέγετε το όνομα του e-shop σας.

Προσφέρετε όλους τους τρόπους πληρωμής και παράδοσης στους 

πελάτες σας.

Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Από τη φιλοξενία και τις πληρωμές έως 

την ασφάλεια και τις αποστολές.

Επιλέξτε από έτοιμα προς χρήση template.

Ανεβάστε και διαχειριστείτε τα προϊόντα σας από οπουδήποτε.

Επιλογή αγοράς domain ή χρησιμοποιήστε εύκολα το 

δωρεάν domain onoma_katastimatos.mypos.com





Ενισχύστε τις online πωλήσεις σας με το myPOS checkout

Απλός τρόπος αποδοχής πληρωμών για το 
ηλεκτρονικό σας κατάστημα

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, χωρίς κρυφά κόστη, το myPOS
checkout είναι η τέλεια λύση αποδοχής πληρωμών για την online 
επιχείρησή σας.

✓ Απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών για το πελάτες σας.

✓ Άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών.

✓ Χωρίς συνδρομές και χωρίς δεσμεύσεις.

✓ Απόλυτα ασφαλής διαδικασία.

✓ Αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών 24/7.

www.equinox-ventures.com



Απόλυτα ασφαλής πύλη διαδικτυακών 
πληρωμών.

Το myPOS checkout απλοποιεί τις ηλεκτρονικές σας πληρωμές 
και διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία πληρωμών από τη 
στιγμή που οι πελάτες σας επιθυμούν να κάνουν μια online 
αγορά έως την ολοκλήρωση της.

Οι πελάτες σας θα μεταφερθούν σε μια ασφαλή σελίδα ή μια 
native διαδικτυακή πύλη πληρωμών που έχει δημιουργηθεί για 
να πραγματοποιούν τη πληρωμή τους χρησιμοποιώντας τη  
κάρτα τους.

Φιλικό προς τον χρήστη, το myPOS checkout, είναι η ιδανική 
λύση για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

www.equinox-ventures.com

Ενισχύστε τις online πωλήσεις σας με το myPOS checkout



Δοκιμασμένες λύσεις και για τα shopping 
cart.

Επεξεργαστείτε τις ηλεκτρονικές σας πληρωμές με τα απλά και 
ασφαλή plugin μας.

Όλα τα API και τα plugin έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα το 
ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Δουλεύοντας με μερικά από τα πιο δημοφιλή shopping cart στον 
κόσμο δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια ή τις 
περίπλοκες ενσωματώσεις.

Έχουμε κάνει όλη τη σκληρή δουλειά για λογαριασμό σας !

www.equinox-ventures.com

Ενισχύστε τις online πωλήσεις σας με το myPOS checkout



Κουμπιά αγορών για απλές HTML 
ιστοσελίδες ή μικρά ηλεκτρονικά 
καταστήματα.

Το myPOS PayButton είναι μια εύκολη λύση που επιτρέπει 
στους τελικούς πελάτες να κάνουν checkout γρήγορα, άνετα, 
με ασφάλεια, χωρίς περίπλοκες ενσωματώσεις και χωρίς να 
αποθηκεύουν πληροφορίες της κάρτας τους στην ιστοσελίδα 
του εμπόρου. 

Οι έμποροι ορίζουν το ποσό, το μέγεθος του κουμπιού, τις 
λεπτομέρειες που θα ήθελαν να συλλέξουν από τους 
πελάτες τους, αντιγράφουν τον κώδικα HTML που 
δημιουργείται και τον επικολλούν στο πρόγραμμα 
επεξεργασίας της ιστοσελίδας τους.

www.equinox-ventures.com

myPOS PayButton
Έτοιμα κουμπιά για ιστοσελίδες.



myPOS PayLinks 
Για πληρωμές με επαναλαμβανόμενα ποσά.

Τα PayLinks χρησιμοποιούνται συνήθως 
για αποδοχή πληρωμών μέσω email ή SMS

Οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να έχουν ηλεκτρονικό 
κατάστημα ή ακόμη και ιστοσελίδα για να δέχονται πληρωμές στο 
διαδίκτυο.

Μπορούν απλά να συνδεθούν στον myPOS επαγγελματικό τους 
λογαριασμό, να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο πληρωμής, με 
περιγραφή, νόμισμα και ημερομηνία λήξης και να τον 
χρησιμοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε email ή 
SMS όταν στέλνουν μια προσφορά ή τιμολόγιο στους πελάτες 
τους.

www.equinox-ventures.com



Αίτημα πληρωμής (Payment Request)
Για προσαρμοσμένες εφάπαξ πληρωμές από οπουδήποτε στον κόσμο.

Λάβετε χρήματα από όλο τον κόσμο με το myPOS.

Με το αίτημα πληρωμής (payment request) της myPOS οι επιχειρηματίες 
μπορούν πανεύκολα να στείλουν link πληρωμής στους πελάτες τους μέσω e-
mail, SMS ή της αγαπημένης τους chat εφαρμογής όπως Viber, Messenger, 
What’s App κ.α.

Αυτό γίνεται μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό (e-banking) ή την 
myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή απευθείας από τα myPOS τερματικά 
και ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι πελάτες τους.

Το myPOS προσφέρει λεπτομερείς αναφορές με πληροφορίες, όπως εάν ο 
πελάτης έχει δει το αίτημα πληρωμής και πόσο συχνά έχει γίνει μια 
προσπάθεια πληρωμής.

www.equinox-ventures.com



Payment Tag
Το δικό σας μοναδικό link πληρωμών.

Ένα link / QR code για να εισπράττετε χρήματα από παντού.

Με το Payment Tag έχετε το δικό σας μοναδικό link πληρωμών το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άπειρες φορές με ή χωρίς προκαθορισμένο ποσό.

Το δημιουργείτε δωρεάν μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας, ορίζετε τα 
δικά σας χρώματα και ανεβάζετε το λογότυπο της επιχείρησης σας.

1. Το στέλνετε στους πελάτες σας με e-mail, SMS ή μέσω Messenger, Instagram, Viber, 
What's app, Telegram, το γράφετε στο κανάλι σας στο YouTube, TikTok κ.α.

2. Οι πελάτες σας ανοίγουν το link και μέσα από την ασφαλή ιστοσελίδα καταχωρούν το 
ποσό που έχετε συμφωνήσει να σας πληρώσουν, την αιτιολογία πληρωμής και τα στοιχεία 
της κάρτας τους.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή τα χρήματα πιστώνονται αμέσως στον myPOS 
επαγγελματικό λογαριασμό σας.

Το Payment Tag είναι συμβατό με Apple Pay / Google Pay, μπορεί να ενσωματωθεί σε 
ιστοσελίδες ή και να μετατραπεί σε QR code το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί και να 
τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της επιχείρησης σας.

www.equinox-ventures.com



МО/ТО Εικονικό τερματικό

Μετατρέψτε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet σε 
τερματικό POS.

Είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με 
φυσική παρουσία, οι επιχειρηματίες μπορούν να δέχονται πληρωμές με 
πληκτρολόγηση καρτών με το myPOS εικονικό τερματικό (МО/ТО)*

Οι τελικοί πελάτες μπορούν απλά δίνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής ή 
χρεωστικής τους κάρτας να πληρώσουν για την υπηρεσία τους. Οι 
επιχειρηματίες απλά πληκτρολογούν τα στοιχεία των καρτών στο myPOS 
εικονικό τερματικό μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό (e-
banking) ή τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Δεν απαιτείται πολύπλοκη ενοποίηση, πρόσθετο λογισμικό ή επιπλέον 
υλικό.

*ΜΟ/ΤΟ σημαίνει Manual Order / Telephone Order και η υπηρεσία 
διατίθεται κυρίως σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πλωτών ή 
εναέριων μέσων και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

www.equinox-ventures.com



Το myPOS το εμπιστεύονται περισσότερες από 150.000
επιχειρήσεις σε 30+ Ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών…

www.equinox-ventures.com



Επίσημος διανομέας του myPOS

1A Ivan Mihaylov St, 7th Floor - Suite No.2, Blagoevgrad 2700, Bulgaria.

Ερμού 56, Αθήνα 10563, 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

www.equinox-ventures.com

mailto:info@equinox-ventures.com
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https://www.youtube.com/channel/UCeU4sP_YwQDk3TyUSG5PpAw
https://www.tiktok.com/@myposgr

