SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bulgáriában terjeszkedik a Cellum
a magyar mobiltechnológiai cég és a Corpbank közös leányvállalatot hoz létre
Szófia, 2011. szeptember 14. – Közös leányvállalat létrehozásáról szóló megállapodást
írt ma alá Szófiában Ilyan Zafirov, a bolgár Corpbank (Corporate Kereskedelmi Bank AD)
vezérigazgatója és Kóka János, a magyar Cellum Global elnök-vezérigazgatója. Az új
cég, a Cellum Bulgária feladata a mobil fizetési szolgáltatások és technológiák fejlesztése
és széleskörű elterjesztése lesz a bulgáriai piacon. A Cellum Bulgáia hazai partnere a
Corpban mellett a Velder Consult lesz. A közös leányvállalat indulása 2011 utolsó
negyedévében várható. A Cellum Bulgáriával olyan innovatív vállalkozás születik, amely
képes a könnyen használható, de a Cellum-csoport biztonságos technológiáján alapuló
mobil vásárlási, mobil fizetési módszereket és (érintkezésmentes) NFC tranzakciókat
széles körben meghonosítani a bulgáriai piacon.
A létrejövő együttműködés eredményeként hamarosan Bulgáriában is lehetővé válik a
mobiltelefonon keresztül történő gyors és egyszerű vásárlás, pénzátutalás, lottózás,
kártya-feltöltés vagy számlabefizetés. "Képesek vagyunk a mobiltelefonunkat intelligens
pénztárcává alakítani. A magyar siker megismételhető Bulgáriában, a bolgár felhasználók
számára is. Mi már ma tudjuk, hogyan fogunk fizetni holnap, itt, Közép- és KeletEurópában is"- mondta a megállapodás aláírását követően Kóka János. Ilyan Zafirov
kiemelte, hogy "a Corpbank csoport legfőbb erősségét az innovatív és magas hozzáadott
értékkel bíró szolgáltatások jelentik. Amikor összehangoltuk erőfeszítéseinket a térség
egyik legnagyobb mobil-fizetési szakértőjével, azzal azt is egyértelművé tettük, hogy
ennek a piacnak első számú versenyzői kívánunk lenni Bulgáriában is”, - tette hozzá.

≠≠≠
További információ:
Cellum: Magyarország vezető, mobilfizetési megoldásokat fejlesztő cégcsoportja. A gyorsan
növekvő technológiai cégcsoport 2000-ben jött létre, és szorosan együttműködik olyan
partnerekkel mint a MasterCard, a Magyar Telekom csoport, a Telenor, a Vodafone, az FHB
Bank, a SPAR, a Libri és mások. A Cellum saját fejlesztései az m-commerce minden területét
lefedik, beleértve a mobil vásárlás, a mobil fizetési és az NFC (érintkezésmentes)
technológiákat. Az elmúlt években olyan sikerrel működő megoldásokat vezetett be sikerrel a
magyar piacon, mint a mobilparkolás, a mobil autópálya-matrica vagy a mobil lottó. A
cégcsoport ma több mint havi egymillió biztonságos mobil tranzakciót kezel Magyarországon.
A Cellum Global Zrt. a közelmúltban jelentős kockázati tőkebefektetésben részesült
nemzetközi terjeszkedésének finanszírozása érdekében. http://www.cellum.hu/
Corpbank: A Corporate Commercial Bank AD 1994-ben alakult. A bank eszközeinek értéke
2007 végén 1,77 Mrd bolgár levát (BGN) tett ki, eszköz alapú piaci részesedése 3%-os volt. A
bank magas hozzáadott értékkel bíró, professzionális és nem szabványos banki
szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Különleges erőssége az ügyfelek egyéni
megközelítése a komplex banki szolgáltatások teljes spektrumában. Kevés kivételtől
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eltekintve a bank nem kínál standartizált termékeket ügyfeleinek, kizárólag igényeiknek és
profiljuknak megfelelő egyedi szolgáltatásokat. A bank jobbára vállalati ügyfélkörben
tevékenykedik, s minden ügyfelének egyéni és átlátható szolgáltatásokat, szokványos banki
szolgáltatások helyett pénzügyi megoldási csomagot biztosít. http://www.corpbank.bg/
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