Tisková zpráva

Richard Walitza se stává ředitelem rozvoje mobilních plateb a inovací
společnosti MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko
Praha, 1. října 2012 – Na nově vzniklé pozici ředitele rozvoje mobilních plateb a inovací bude
Richard Walitza zodpovědný za oblast nových platebních technologií. Do pražské kanceláře
MasterCard Europe přichází ze společnosti Telefónica Czech Republic.
Richard Walitza (43) se bude ve společnosti MasterCard věnovat rozvoji mobilních plateb a PayPassu.
Jeho úkolem bude napomáhat zavádění nových řešení pro mobilní telefony nejen z oblasti plateb, ale i
z nefinančních oblastí - např. z dopravy, věrnostních schémat či mobilního marketingu. Bude
spolupracovat s bankami a mobilními operátory, ale také dopravci, obchodníky a dalšími
společnostmi. Na svou novou pozici nastupuje 1. října 2012.
„Mým cílem ve společnosti MasterCard je rozvoj mobilních plateb a nových technologií tak, aby se
Česká republika a Slovensko v nejbližší době zařadily mezi evropské špičky v této oblasti,“ uvedl
Richard Walitza, ředitel pro rozvoj mobilních plateb a inovací MasterCard Europe pro Českou
republiku a Slovensko.
Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, doplňuje: „Mobilní
platby přinášejí větší pohodlí, rychlost i bezpečí. Česká republika jistě patří mezi inovativní země a
registrujeme zde velký zájem o mobilní platby. Jsme hrdí na to, že Richard jako expert s bohatými
zkušenostmi z českého trhu posílí naši kancelář.”
Richard Walitza dosud pracoval v Telefónica Czech Republic, kde se věnoval oblasti nových
platebních řešení a platebních technologií, především NFC, a vedl oddělení NFC & Financial Services.
Svou kariéru v České republice začal v Českém Telecomu, kde měl na starosti strategii a vývoj nových
obchodních příležitostí pro oblast státní správy a bankovnictví.
Před příchodem do České republiky žil Richard Walitza 15 let v Německu, kde v roce 1997 založil
společnost Riwal Group Ltd. Deutschland a věnoval se podnikání v oblasti zásilkového a
internetového prodeje.
Richard Walitza se narodil v Třinci. Je ženatý a má dvě děti. Na Fachhochschule WürzburgSchweinfurt vystudoval zahraniční obchod.
***
O společnosti MasterCard
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globální platební a technologická společnost. Zajišťuje fungování
nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, vlády a společnosti ve
vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní obchodní aktivity – jako nakupování,
cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější pro každého. Následujte nás na Twitteru
@mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog a odebírejte naše novinky.
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