București, 31 mai 2016

ZebraPay prezintă soluții inovatoare pentru tehnologia
self-service la CommunicAsia 2016 Singapore
Compania ZebraPay expune soluții inovatoare pentru tehnologia
self-service la standul României din cadrul târgului CommunicAsia
2016 care are loc în Singapore, în perioada 31 mai – 03 iunie 2016.
Târgul este dedicat tehnologiei informației și comunicațiilor și prezintă
cele mai noi și revoluționare tehnologii din domeniu.
În cadrul expoziției ZebraPay participă în calitate de provider
independent de software pentru terminale de tip self-service. Soluțiile
ZebraPay au aplicabilitate in diferite domenii, precum: utilități publice,
telecomunicații, asigurări, bănci, retail etc.
„Conectivitatea și mobilitatea
sunt pilonii unui viitor inteligent.
Asia
cuprinde
aproape
jumătate din utilizatorii de
Internet din lume și țările din
regiune sunt dornice să
implementeze noile tehnologii.
ZebraPay are potențialul și
cunoștințele necesare pentru a
deveni furnizorul de tehnologie
self-service al acestor țări.
Suntem
convinși
că
participarea la CommunicAsia
2016 se va dovedi extrem de fructuoasă pentru business-ul nostru”,
a declarat Adrian Badea, CEO ZebraPay.

ZebraPay este compania românească̆ de software cu cea mai mare
creștere din topul Inc. 5000 Europe, fiind clasată în primii 1% dintre
nominalizați, cu o creștere de 983%, în ultimii 3 ani. Anul trecut,
compania a devenit lider de piață în industria terminalelor de plăți self-

service, ajungând să opereze peste 1.800 de terminale la nivel
național.
ZebraPay este, de asemenea, ocupanta locului 6 în clasamentul
Deloitte CE Technology Fast 50 2015, cea mai bună poziţie ocupată de
o entitate românească prezentă în top, cu o creştere de 998%.
„CommunicAsia 2016 este un centru al tehnologiilor de nișă și oferă
oportunitatea de a întâlni lideri din industrie și potențiali parteneri de
pe piețele emergente. Ne dorim să devenim un partener de încredere
pentru toate companiile care conștientizează nevoia de a implementa
sisteme self-service, sigure și rapide”, spune Adrian Badea, CEO
ZebraPay.

Rețeaua ZebraPay este alcătuită din 1850 de terminale de plată,
amplasate în peste 350 de localități din țară. Compania pune la
dispoziția clienților 94 de servicii, printre care amintim: plăți facturi,
rovinietă, reîncărcare cartele prepaid, plăți online, monedă virtuală,
bilete de tren și bilete la spectacole.
Despre ZebraPay
ZebraPay oferă o metodă simplă și rapidă de efectuare a plăţilor
electronice prin terminale de plată de tip self-service. Prin terminalele
ZebraPay pot fi efectuate plăţi cu numerar pentru o gamă largă de
produse şi servicii: plăți facturi, rovinietă, reîncărcare cartele prepaid,
plăți online, monedă virtuală, bilete de tren, bilete la spectacole și
multe altele.
Compania deţine cea mai mare reţea de terminale de plată de tip selfservice, acestea fiind amplasate in peste 350 de localităţi din ţară.
Terminalele ZebraPay pot fi găsite în marile reţele de retail, în
universităţi, centre comerciale, pieţe, benzinarii şi magazine de
proximitate.
Pentru mai multe informaţii
http://www.zebrapay.ro/
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