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A Cellum a délkelet-ázsiai térség tíz leggyorsabban növekvő 

fizetési techvállalata között van 

A magyar mobiltárca-szolgáltató felkerült az APAC Business Headlines 

magazin toplistájára 

 

Hong Kong, Budapest, 2018. november 15. – A vállalati vezetőket és egyéb technológiai 

döntéshozókat összekötő magazin, az APAC Business Headlines a legújabb kiadásában 

beválasztotta Magyarország piacvezető mobiltárca-szolgáltatóját, a Cellumot a 10 leggyorsabban 

növekvő fizetésimegoldás-szolgáltató közé, akire érdemes figyelni. A Cellum 2014 óta van jelen a 

délkelet-ázsiai térségben. 

A magazin friss kiadása sorra veszi a fizetési szektor meghatározó szereplőit, és megvizsgálja azt is, 

hogyan váltak érett vállalatokká különleges szaktudásuk, megfontolt stratégiájuk és innovatív 

termékeik segítségével. A Cellum abban a megtiszteltetésben részesült, hogy elismerték ilyen 

kulcsszereplőként. A magyar cég már egy ideje a magazin látókörében volt, idén pedig bizonyította, 

hogy a térség legkülönbözőbb méretű és profilú vállalatai számára megbízható partnerként képes 

rendkívül innovatív szolgáltatásokat nyújtani. 

„A Cellumnak nagyratörő tervei vannak a délkelet-ázsiai térségben, és nagy örömünkre szolgál, hogy 

a több évnyi erőfeszítéseinket elismerték. Az APAC Business Headlines remek felületet biztosított 

számunkra, hogy megosszuk a történetünket és bemutassuk, miben vagyunk jobbak, egyedibbek a 

versenytársainknál.” – mondta Kóka János, a Cellum Csoport vezérigazgatója. 

„A Cellum története inspiráló és mintául szolgálhat más válllalatok számára is.” – mondta Mark 

Tong, az APAC Business Headlines főszerkesztője. „A szerkesztőségünk nemcsak a szolgáltatásaik 

alapján választotta ki a listában szereplő cégeket, hanem figyelembe vettük a képességüket is, hogy 

újfajta felhasználói élményt nyújtsanak ügyfeleik számára.” – tette hozzá Rin Kachui, az APAC 

Business Headlines vezető szerkesztője. 

 

Az APAC Business Headlines aktuális száma elérhető online az alábbi linken: 

https://www.apacbusinessheadlines.com/digitalmag/apac_payments.html 

 

https://www.apacbusinessheadlines.com/digitalmag/apac_payments.html
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Az APAC Business Headlinesról 

Az APAC Business Headlines az ázsiai és csendes-óceáni térség piacainak fő trendjeiről tudósít, és 

együttműködik az iparági kulcsszereplőkkel a globális technológiai közösség véleményeinek és 

várakozásainak feltárása érdekében. Továbbá tartalommarketing platformot biztosít vállalatok számára a 

termékeik bemutatásához és piaci bevezetéséhez. 

SAJTÓKAPCSOLAT: Nichole Anderson 

editor@Apacbusinessheadliens.com  

 

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 3.2 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. 

Honlap: cellum.hu, Facebook: Cellum Group 
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