Wybierz płatności
kartowe Elavon
i zwiększ przychody
swojej ﬁrmy!
Specjalne warunki
dla nowych Klientów
– zapytaj swojego doradcę
Elavon – każdego dnia zarządzanie swoimi
płatnościami powierza nam ponad 1.300.000
przedsiębiorstw.
Oferujemy im niezawodną i bezpieczną
platformę przetwarzania płatności oraz
bezkonkurencyjną jakość obsługi.
Ty też wybierz Elavon – spółkę należącą do 5.
największego holdingu ﬁnansowego w USA.
Zyskasz partnera, na którym zawsze możesz
polegać, partnera, który dba o rozwój Twojej ﬁrmy.

Twój pakiet usług w ofercie
Elavon
Rozwiązania do akceptacji kart
Nowoczesne terminale stacjonarne
i bezprzewodowe, dzięki którym sprawnie
i bezpiecznie przeprowadzisz każdą transakcję
kartą. Niezależnie od tego, jak bardzo złożone
są Twoje potrzeby.

Skorzystaj z poniższych usług i zadbaj
o dodatkowy przychód Twojej ﬁrmy!
Dynamiczne przeliczanie walut – DCC
Z PLN ponad 60 walut! Twoi Klienci, płacąc
kartą, znają ostateczną kwotę, więc kupują
chętniej i więcej. Ty – zarabiasz, gdyż część
prowizji traﬁa na Twój rachunek. Więcej transakcji
to większy zysk.
Wypłata gotówki – CASHBACK
Płacąc kartą, Twoi Klienci mogą jednocześnie
wypłacać gotówkę. Dzięki temu zwiększasz ich
lojalność i pozyskujesz nowych Klientów,
a Twoja ﬁrma jest postrzegana jako nowoczesna.
Doładowania telefonów – MOBILE TOP UP
Zarabiasz na prowizji bez konieczności
przechowywania towaru, a dla Klientów możliwość
doładowania telefonu to jeszcze jeden powód do
odwiedzenia Twojego punktu.

E-Commerce – transakcje internetowe
Jeżeli chcesz świadczyć usługi za
pośrednictwem Internetu, wybierz rozwiązania
Elavon. Pozwolą Ci one w pełni wykorzystać
możliwości, które stwarza ten rynek.

Już dziś zapytaj swojego doradcę
o preferencyjną ofertę dla nowych Klientów!

iMerchantConnect – dostęp do
elektronicznych raportów
Korzystając z bezpłatnego systemu raportowania
online, szybko i bezpiecznie monitorujesz wpłaty
i transakcje, a za pomocą przeglądarki
internetowej tworzysz kompleksowe raporty,
kiedy tylko zechcesz.
Certyﬁkat zgodności z wymogami PCI
Dane osobowe Twoich Klientów są bezpieczne,
a wszystkie wymogi PCI DSS – spełnione.
Ponadto otrzymujesz wsparcie
edukacyjno-szkoleniowe oraz zabezpieczenie
ﬁnansowe i prawne.

więcej informacji, odwiedź naszą stronę www.elavon.pl
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