
 

 

Sajtóközlemény 

Cellum goes to america? 

Magyar mobilfizetési fejlesztéseket mutatott be Amerikában a Cellum 

Budapest, 2013. május 6. – Sikerrel mutatkozott be a Cellum a Las Vegas-i CARTES America 
Konferencián, ahol a mobilfizetés, e-biztonság, és kártyagyártás területéről közel 2000 
szakértő gyűlt össze, hogy megvitassa az iparág fő technológiai trendjeit és piacralépési 
stratégiákat. Rendkívül nagy volt az érdeklődés Jeff McAllister, a Cellum kereskedelemért 
felelős alelnökének előadására. A vállalat könnyen adaptálható és számos területen 
alkalmazható mobile remote payment megoldásait mutatta be a résztvevőknek.  

A Cellum rendkívül biztonságos technológiát kínál a mobilfizetés szinte minden szegmensében. A 
vállalat rendelkezik okostelefonra integrálható megoldásokkal a mobile remote payment, a QR kódos 
fizetés, az mDonation, a mobile bill payment, a micropayment, a cloudwallet vagy éppen a P2P 
területén egyaránt. 

„«És ez miért nem érhető el itt az USA-ban? Mi tartja vissza önöket?!» – kiáltott fel a prezentáció 
után az egyik résztvevő hölgy” – mondta el előadása után Jeff McAllister, a Cellum kereskedelemért 
felelős alelnöke. „De komolyra fordítva, mi is úgy látjuk, hogy a Cellum könnyen integrálható, számos 
üzleti területen alkalmazható és rendkívül biztonságos mobilfizetési technológiája kimondottan széles 
fogyasztói rétegeket szolgálhat ki az Egyesült Államokban. Ilyen sikerre mi sem számítottunk, jó volt 
látni milyen sokan értették meg, miben hozhat újat a Cellum a mobilfizetésben” – tette hozzá az 
alelnök, aki azt is elmondta, hogy az előadás után több óriás céggel is bíztató tárgyalásokat 
folytatott. 

A konferencián debütált a QR kódos vásárlást bemutató legújabb Cellum film is. A filmben látható 
mobil vásárlási demót a konferencia résztvevői is megnézhették, kipróbálhatták. 

(http://youtu.be/mEz3L4YMDTM) 

 

A Cellumról: A Cellum Európa egyik vezető, mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. 
Újításai az okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A 
gyorsan növekvő technológiai vállalatcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan 
partnerekkel, mint a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, a Vivacom, Borica, 
Unicredit és az FHB Bank. 

A Cellum banki biztonsági szintű fejlesztései az m-commerce minden területét lefedik, beleértve a 
mobil vásárlást, a mobil fizetési és az érintkezésmentes NFC technológiákat. A cég üzemeltető 
csapata több mint havi egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon. A Cellum által 
fejlesztett MasterCard Mobile® mobilfizetési alkalmazást az indulása óta 110 ezer ügyfél töltötte le 
telefonjára. A cégcsoport 2011-ben kezdte meg nemzetközi terjeszkedését. Leányvállalatot hozott 
létre Ausztriában, Bulgáriában és Albániában, valamint képviseleti irodát nyitott New Yorkban (USA) 
és Jakartában (Indonézia). A Cellum-Csoport PCI DSS megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik; a 
régió mobil fizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként felel meg a legnagyobb nemzetközi 
kártyatársaságok legfontosabb biztonsági szabványának.  www.cellum.hu 
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