A Cellum és a TransferTo együttműködésében új funkciókkal
bővülhetnek a mobiltárcák
A magyar mobilfizetési vállalat új partnere segítségével nemzetközi pénzügyi
tranzakciós szolgáltatásokat kínálhat ügyfelei számára
Szingapúr, 2017. december 18. – Magyarország piacvezető mobilfizetési vállalata, a Cellum,
és a határokon átnyúló mobilfizetési hálózatot működtető, szingapúri székhelyű TransferTo
stratégiai együttműködési megállapodást kötött. Ennek eredményeként a Cellum
nemzetközi átutalási szolgáltatásokat kínálhat ügyfelei számára. A TransferTo rendszerén
keresztül több mint 1500 vállalat érhető el világszerte.
A TransferTo rendszere pénzintézeteket és digitális pénzügyi szolgáltatókat köt össze, valós
idejű mobilegyenleg-feltöltéseket és pénzátutalásokat téve lehetővé fejlődő és fejlett piacok
között. Felhasználók milliói élvezik több mint 135 országra kiterjedő hálózatának előnyeit,
melyben megtalálhatók átutalási szolgáltatók, elektronikus pénzkibocsátók, mobiltárcaszolgáltatók, bankok, pénzintézetek, civil szervezetek és globális e-kereskedők.
A Cellum márkázható mobiltárcákat kínál elsősorban nagyvállalatoknak, köztük bankoknak,
mobilszolgáltatóknak és nagyobb kereskedőknek. Első ázsiai szolgáltatását 2014-ben indította
el. Az új együttműködés lehetővé teszi a Cellum számára, hogy a TransferTo kiterjedt
hálózatát használva további szolgáltatásokkal bővítse a termékpalettáját: nemzetközi
pénzátutalásokat és mobiltelefonos feltöltést nyújtson üzleti partnereinek, akik így jobban ki
tudják szolgálni saját felhasználóik igényeit. A partnerkapcsolat célja a feltörekvő digitális
fizetési technológiák előmozdítása mind Közép-Kelet-Európában, mind Délkelet-Ázsiában,
melyek a leggyorsabban növekvő piacok.
Peter De Caluwe, a TransferTo vezérigazgatója elmondta: „Örömmel működünk együtt a
Cellummal és nyitjuk meg ügyfeleik előtt globális hálózatunkat, mely így újabb mobiltárcaszolgáltatásokkal bővülhet.”
„A Cellum folyamatosan igyekszik bővíteni a kínálatát olyan hasznos szolgáltatásokkal,
amelyek értéket teremtenek ügyfeleink számára. A TransferTo-val kötött stratégiai
partnerségünk tovább erősíti a Délkelet-Ázsiában és más térségekben kivívott pozíciónkat
mint olyan beszállító, akitől egy helyen lehet beszerezni minden mobiltranzakciós megoldást”
– mondta Kóka János, a Cellum vezérigazgatója.

A TransferTo-ról
A TransferTo egy piacvezető cég, ami népszerű nemzetközi mobilfizetési hálózatot üzemeltet a
fejlődő piacokon. Valós idejű tranzakciókat kínál pénzügyi szolgáltatók, mobilszolgáltatók, bankok,
digitálistárca-szolgáltatók, civil szervezetek és kereskedők számára. A világ számos ismert vállalata
a TransferTo mobilfizetési megoldásait használja az elektronikus fizetésekhez.
A TransferTo több mint 130 országra kiterjedő hálózata megfelelő keretet biztosít a helyi
jogszabályoknak történő megfeleléshez.
A TransferTo 2005-ben alakult. A vállalat székhelye Szingapúrban, regionális irodái pedig
Miamiban, Londonban és Dubaiban vannak. Helyi irodákat működtet Mumbaiban, Jakartában, San
Salvadorban, Nairobiban és Barcelonában.
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A Cellumról
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon
keresztül történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A cégcsoport banki biztonsági
szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a
fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.1 Level 1
megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként
szerzett meg, így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági
szabványának.
A Cellum által üzemeltetett rendszer több mint 20 millió biztonságos tranzakciót kezel évente. A
cég számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP
Bank, az Erste Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy, az NF Innova, a Kalixa és a Credorax,
valamint az indonéz Telkom csoport több leányvállalata. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú
telefongyártója, az Evercoss is: a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum
mobiltárcája. A Cellum továbbá több hazai és nemzetközi díjjal is büszkélkedhet, így megkapta a
Citi Mobile Challenge PwC Díját, a Superbrand címet, valamint az IT Business különdíját.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben,
több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 2015 óta a Cellum
APAC székhelye Szingapúrban van.
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