TLAČOVÁ SPRÁVA

MasterCard usporiada Global Payments Symposium na
kongrese Mobile World Congress 2013
Udalosť, na ktorej sa zídu poprední predstavitelia priemyslu z celého sveta, aby prebrali
mobilné technológie a budúcnosť platenia
Praha, 6. februára 2013 – MasterCard oznámila usporiadanie sympózia MasterCard Mobile
Payments Global Symposium s celodennou diskusiou na témy ako NFC, mobilné peniaze a budúcnosť
platieb. Sympózium sa bude konať v utorok 26. februára 2013 a bude výnimočnou akciou o mobilných
platbách na kongrese Mobile World Congress (MWC) 2013, najväčšej mobilnej konferencii a výstave
na svete, ktorá sa bude tento rok konať od 25. do 28. februára v Barcelone v Španielsku.
Mobile Payments Global Symposium je sponzorované spoločnosťou MasterCard. Program sympózia
sa bude skladať z piatich regionálnych zasadaní. Každé z nich bude venované budúcim trendom a
kľúčovým témam spojeným s budúcnosťou platenia, medzi ktorými budú napr.:






Mobilné platby a začleňovanie nových platobných metód na finančný trh
Nakupovanie jednoduchým kliknutím alebo dotykom
Rola mobilnej technológie v prostredí „world beyond cash“
Mobilné peniaze a ich evolúcia
NFC: aktuálny a budúci stav bezkontaktných platieb cez mobilný telefón.

Spoločne s MasterCard povedú tieto diskusie vedúci pracovníci a odborníci na obchodný,
telekomunikačný, bankový a platobný priemysel z celého sveta.
 Ázia a Tichomorie: Infocomm Development Authority of Singapore, NTT
DOCOMO, a Telecom NZ
 Európa: Boots UK, Deutsche Telekom AG, ING a Turkcell
 Latinská Amerika a Karibik: Caixa Ecomomica Federal, TIM, a Wanda
 Stredný východ a Afrika: airtel Africa, Etisalat, a Qtel Group
 Severná Amerika: Citi, Isis, a Rogers Communications.
„Veľmi nás teší, že môžeme do Barcelony zvolať niektorých z najschopnejších ľudí z obchodu,
telekomunikácií, bankovníctva a platieb. Títo odborníci budú diskutovať o prepojení fyzického a
digitálneho sveta, mobilných platbách a spôsoboch, akými budú zákazníci v budúcnosti nakupovať
tovar,“ povedal Ed McLaughlin, vedúci rozvíjajúcich sa platieb v spoločnosti MasterCard.

Viac informácií nájdete na: http://www.mobileworldcongress.com/mastercard/
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***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com,je globálna platobná a technologická spoločnosť. Zaisťuje
fungovanie najrýchlejšej procesnej siete platobných transakcií na svete. Prepája užívateľov, finančné inštitúcie,
firmy, vlády a spoločnosti vo viac ako 210 krajinách a územiach. Produkty a riešenia MasterCard tvoria
každodenné obchodné aktivity – ako nakupovanie, cestovanie, riadenie biznisu a financií – jednoduchšie,
bezpečnejšie a efektívnejšie pre každého. Nasledujte nás na Twitteri @mastercardnews, diskutujte s nami naThe
Heart of Commerce Blogaodoberajtenaše novinky.
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