
Новите технологии в картовите разплащания 
при малките и средни предприятия



Кои сме ние?

Ние сме фокусирани в успеха!

Ние мислим за бъдещето!

Ние сме иновативни!

Ние помагаме на бизнесите да растат!

myPOS.bg



• “МСП са гръбнака на икономиката в Европа”

• 99% от всички бизнеси са МСП

• 9 от 10 МСП са микро бизнеси

• Те са отговорни за 57% ръста на 

икономиката

Малките и средни предприятия –
двигател на икономически ръстеж
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• 32 милиона предприемачи в ЕС 

нуждаещи се от добра „среда“ за растеж

• Достъп до иновативни технологии на 

добри цени

• Достъп до финансиране

Европа на предприемачите
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• Над 60% от потребителите в България 

предпочитат да плащат с 

дебитна/кредитна карта

• 75% от крайните потребители пазаруват 

online с карта

Причини?

• Удобство

• Бързина

• Сигурност

България днес - 2019

*Masterindex 2019

Общо 413 535 предприятия в България.  

От тях 125 363 приемат картови плащания.



• Клиентите търсят удобство и гъвкавост, както в обслужването, така и в начина на плащане

• Невъзможността за приемане на картови и онлайн плащания е ограничение за растежа на бизнеса

• Приемане на плащания през различни канали – на живо и онлайн – дава възможност за достигане до 

повече клиенти и увеличаване на продажбите

• Липсата на необходимост от инкасо спестява разходи, увеличава сигурността и намалява загубите при 

обир

Какво означава това за малките и средни фирми?
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МСБ трябва да отговори на очакванията 

на своите клиенти:

• Бързи плащания

• Достъпни

• Удобно

• Умни

Какви трябва да бъдат 
платежните решения?
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1. Онлайн регистрация и 
достъп – 24/7/365

2.  Лесен избор на 
продукт

3.  Да получават приетите 
средства веднага

Бързите и достъпни плащания – ето как
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• Видео идентификация

• Незабавен достъп до приетите средства

• Защита с биометрични данни

Бъдещето на платежните решения

Или настоящето?
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Онлайн

В мобилен апликация На ПОС

С мобилен портфейл

Умни и удобни плащания
Навсякъде по всяко време
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• Достъпно

• Удобно

• Ценово-ефективно

Всичко това трябва да бъде:
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Фискален касов апарат, принтер и ПОС терминал в 1 устройство
Иновации в България

• Одобрен от НАП по наредба Н-18

• За първи път в България едно устройство съчетава

касов апарат, фискален хартиен принтер и ПОС

терминал в едно

• Базиран на Android

• Сензорен екран
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polina.toskova@myPOS.com

www.mypos.com

Благодаря!

http://www.mypos.com/
https://twitter.com/myposofficial
https://twitter.com/myposofficial
https://plus.google.com/+MyposEu1
https://plus.google.com/+MyposEu1
https://www.facebook.com/myposofficial/
https://www.facebook.com/myposofficial/
https://www.linkedin.com/company/mypos-official
https://www.linkedin.com/company/mypos-official

