Napredna rešitev, ki tudi slovenskim spletnim trgovinam omogoča
integracijo plačevanja s kriptovalutami

12. oktobra 2018 – Podjetje Eligma se posveča razvoju rešitev za pametno in uporabniku
prijazno trgovanje. Septembra je predstavilo Elipay, ki tudi spletnim trgovcem omogoča, da
strankam lahko ponudijo možnost plačevanja s kriptovalutami, sami pa plačilo prejmejo v
evrih. Po manj kot mesecu dni na tržišču Elipay uporablja že več kot 150 lokacij po vsej
Sloveniji. Njegovi razvijalci pa obljubljajo še nekatere dodatne funkcije, zaradi katerih bo
Elipay kmalu zanimiv ne le za imetnike kriptovalut, temveč tudi za spletne kupce, ki
uporabljajo bolj uveljavljena plačilna sredstva.
Slovenija – država najsodobnejših plačilnih tehnologij
V Sloveniji del nakupovalnega vsakdanjika hitro postajajo tudi kriptovalute. Njihovim imetnikom je
za plačevanje v spletnih in fizičnih trgovinah zdaj na voljo Elipay, plačilni sistem, ki ga v slabem
mesecu po lansiranju sprejema že več kot 150 lokacij po vsej Sloveniji z večino glavnih kategorij
izdelkov. Med njimi so spletne spletne trgovine bigbang.si z elektroniko in belo tehniko,
centerbauer.com s kolesarsko in drugo športno opremo, tipintap.si z računalniškimi izdelki,
espresso.si z aparati in napitki ter druge. Za spletne trgovce je rešitev zanimiva zato, ker nagovarja
nov segment domačih in tujih kupcev, ki so virtualna sredstva doslej lahko uporabljali le za
trgovanje na spletnih menjalnicah, zdaj pa lahko z njimi tudi nakupujejo. Slovenija s tako številnimi
ponudniki tovrstnega plačevanja postaja ena kriptovalutam najbolj prijaznih držav v svetovnem
merilu. Direktor podjetja Eligma Dejan Roljič ob tem tudi poudarja: »Že med trimesečnim
testiranjem so bila naša pričakovanja zaradi dobrega odziva kripto skupnosti visoka, zdaj pa so se
še povečala, saj je tudi sprejem trgovcev zelo pozitiven.«
Trgovcu in uporabniku prijazna rešitev
Pri uporabi Elipayja trgovci ne potrebujejo posebnih znanj o kriptovalutah, saj plačilo prejmejo v
evrih. Za integracijo so že na voljo brezplačni namenski moduli za platforme Magento, Wordpress
– WooCommerce, PrestaShop, OpenCart in cs.cart, sledili pa bodo tudi drugi; možna je tudi
individualna integracija. Elipay uporabniku omogoča plačevanje s kriptovalutami prek mobilnega
telefona, kmalu pa bo sledila integracija vseh plačilnih kartic, kartic zvestobe in programov zvestobe
v eni sami mobilni aplikaciji. Elipay bo ponujal tudi univerzalni program zvestobe, v okviru katerega
bo stranka nagrajena z Eligminimi kriptožetoni ELI. Na ta način se bodo s kriptovalutami lahko
seznanili tudi tisti, ki jih doslej niso uporabljali, saj bodo prejete žetone lahko porabili za nadaljnje
nakupe. Elipay je za zdaj na voljo v Sloveniji, sledil pa bo prodor na mednarodno tržišče.
Če želite sistem Elipay omogočiti tudi v vaši spletni trgovini, obiščite https://elipay.com/sl/zapodjetja ali pokličite na 051 495 865.

Kontakt
Za več informacij o Eligmi in njenem razvoju smo vam na voljo na e-poštnem naslovu
media@eligma.com.
O Eligmi
Eligma bo spremenila način, kako odkrivamo, kupujemo, spremljamo in ponovno prodajamo
izdelke v spletu. Zaradi edinstvenih funkcij bo uporabnikom nudila 'eno mesto', na katerem bodo
lahko nakupovali v vseh spletnih trgovinah po vsem svetu, spremljali vrednost predmetov v svojem
gospodinjstvu ter izvedeli, kdaj je najboljši trenutek za njihovo prodajo. Eligma bo uporabnikom
ponujala popolnoma decentraliziran univerzalni program zvestobe in vsakemu gospodinjstvu
omogočala dodatni zaslužek. Z Elipayjem, sistemom za plačevanje s kriptovalutami v spletnih in
fizičnih trgovinah, pa omogoča uporabo kriptovalut pri vsakdanjih nakupih, pri čemer trgovec
prejme plačilo v evrih.
Družbeni mediji
•

Obiščite spletni strani www.eligma.com/sl in www.elipay.com/sl.

•

Postanite član Eligmine skupine na Telegramu – https://t.me/eligma.

•
o
o
o
•
•

Sledite najnovejšim dogodkom v omrežjih
Facebook (https://www.facebook.com/eligmacom),
Twitter (https://www.facebook.com/Elipaycom/) in
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).
Spremljajte Eligmin blog – www.medium.com/eligma-blog.
Naročite se na novice – www.eligma.com.

