Tlačová správa

S MasterCard PayPass™ v Pietro Filipi všetko za polovicu
Bratislava, 5. júna 2013 – Vďaka MasterCard®, jednotke v inteligentných, pohodlných a
bezpečných platbách, získajú zákazníci Pietro Filipi v dňoch 14. až 16. júna pri platbe
bezkontaktnými kartami MasterCard® alebo Maestro® PayPass™ zľavu 50 % na akýkoľvek
tovar.
Česká módna značka Pietro Filipi ponúka
elegantné dizajnové oblečenie pre ženy aj pre
mužov. „Spoluprácu s touto značkou sme si
vybrali najmä preto, že Pietro Filipi sa v
svojich predajniach sústreďuje na pozitívnu
zákaznícku skúsenosť. Kvalitný servis tu
zákazník získa nielen v službách ochotného
personálu, ale aj v modernom vzhľade
predajní a pohodlnom spôsobe odbavenia pri
pokladni,“
hovorí
Tereza
Janková,
marketingová riaditeľka MasterCard Europe
pre Českú republiku a Slovensko.
„Sme radi, že sa môžeme prezentovať ako
jeden
z inovatívnych
a
moderných
obchodníkov na slovenskom trhu. Akčná
víkendová ponuka 50% zľavy isto privedie do
našich
predajní
všetkých
priaznivcov
elegantnej módy,“ hovorí Petra Novotná,
marketingová projekt manažérka Pietro Filipi.
„Záujemcovia môžu navyše súťažiť na
Facebooku
o
200
prednabitých
bezkontaktných nálepiek v aplikácii Pexeso,“
dodáva Tereza Janková.
Viac informácií nájdete na:
http://bit.ly/Pexeso_Pietro_Filipi.
Bezkontaktný MasterCard PayPass™
Bezkontaktná platobná technológia PayPassTM
výrazne urýchľuje proces platby, pretože celá
transakcia sa uskutoční približne do 5 sekúnd.
Držiteľ karty ju jednoducho priloží
k terminálu PayPassTM, ktorý prečíta potrebné
údaje. Vďaka tomu je možné nakupovať tovar
do 20 EUR bez potreby zadávať PIN kód či
vkladať kartu do čítacieho zariadenia. Pri
nákupoch prevyšujúcich čiastku 20 EUR je
držiteľ karty požiadaný o autorizáciu platby
svojim podpisom alebo zadaním PIN kódu.
Bezkontaktná platobná technológia MasterCard PayPass nemusí byť viazaná iba na klasickú platobnú
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kartu, platiť s PayPass je možné aj pomocou špeciálnej nálepky. Tá sa dá prilepiť napríklad na zadný
kryt mobilného telefónu, čím získate pohodlný platobný nástroj, ktorý môžete mať vždy po ruke.
Platenie touto nálepkou prebieha rovnako ako pri akejkoľvek inej platobnej karte s technológiou
PayPass.
Viac informácií na www.mastercard.sk.

S aplikáciou Mastercard® Lokátor jednoducho nájdete na webe alebo vo
vašom smartfóne najbližšie predajne Pietro Filipi a ďalšie obchody, ktoré
umožňujú bezkontaktné platby s Mastercard® PayPass™, ale aj službu
cashback. Viac informácií na www.paypass.sk

***
O spoločnosti MasterCard
MasterCard(NYSE: MA),www.mastercard.com, jednotka v inteligentných, pohodlných a bezpečných platbách, 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 na The Heart of Commerce Blog a odoberajte
naše novinky.
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