Elipay je prva mobilna aplikacija, ki bo zares združila različne možnosti plačevanja.
Za začetek omogoča nakupe blaga in storitev s kriptovalutami na več kot kot 130
lokacijah – v fizičnih in spletnih trgovinah po vsej Sloveniji
26. septembra 2018 – Cilj podjetja Eligma, ki so ga ustanovili tehnološki vizionarji in ga
podpira vrsta uglednih svetovalcev, je spremeniti svet vsakdanjih nakupov in prodaje. Po
uspešni javni množični prodaji žetonov maja 2018, v kateri ji je kljub negotovim tržnim
razmeram uspelo zbrati 10 milijonov dolarjev, je ekipa predstavila napreden sistem
Elipay – mobilno aplikacijo, ki bo kmalu združevala različne možnosti plačevanja
(plačilne kartice, kartice zvestobe in programe zvestobe) na enem mestu, zdaj pa že
omogoča mobilno plačevanje s kriptovalutami v spletnih in fizičnih trgovinah. Kripto
plačila z Elipayjem zdaj sprejema prek 130 lokacij po vsej Sloveniji, zanimanja pa je
vedno več. Slovenija na ta način nagovarja nov segment kupcev in orje ledino z izjemno
naklonjenostjo razvoju najsodobnejših tehnologij, podjetje Eligma pa načrtuje razvoj
novih rešitev, ki uporabnikom obetajo prihranek časa in denarja.
Po nakupih s kriptovalutami
Slovenija se lahko pohvali s številnimi inovativnimi podjetji na področju tehnologije veriženja
blokov oziroma tehnologije blockchain, na kateri med drugim temelji razvoj kriptovalut, pa tudi
slovenski »kripto navdušenci« so precej številni. Eden od ciljev podjetja Eligma je premostiti
precejšen razkorak med uporabo navedenih valut, ki je bila do sedaj večinoma vezana na
trgovanje v spletnih menjalnicah, ter svetom vsakdanjih nakupov. Potrošniški javnosti od danes
ponuja sistem Elipay za plačevanje s kriptovalutami v spletnih in fizičnih trgovinah, ki ga
sestavljata mobilna aplikacija za uporabnike in rešitev POS za trgovce. V naslednjem koraku pa
bodo v mobilno aplikacijo Elipay integrirane najrazličnejše možnosti plačevanja, kar pomeni, da
pri blagajni ne bomo več brskali za pravo kartico − dovolj bo le telefon.
Direktor Eligme, mednarodno priznani podjetnik Dejan Roljič, je ob lansiranju Elipayja izjavil:
»Slovenija se lahko pohvali s številnimi inovacijami na področju tehnologij prihodnosti, ki bodo
kmalu temeljito spremenile naš vsakdanjik. Elipay je odgovor na potrebe novega segmenta
kupcev, ki so po naših izkušnjah vedno številčnejši. Že v obdobju trimesečnega testiranja smo
bili navdušeni nad odzivom kripto skupnosti, saj je bilo prijav prostovoljcev veliko več kot
razpisanih mest. Nove tržne priložnosti se zavedajo tudi trgovci in ponudniki storitev, saj je
število lokacij, ki omogočajo plačevanje z Elipayjem, vsak dan večje. Vendar se ne bomo
ustavili le pri kriptovalutah, temveč želimo nakupovanje olajšati z rešitvijo, ki bo vsa plačilna
sredstva in programe zvestobe združevala na enem samem mobilnem mestu.«
Napredna plačilna rešitev
• Aplikacija Elipay je na voljo za telefone z operacijskim sistemom iOS ali Android, in sicer z
brezplačnim prenosom iz trgovin App Store in Google Play. Omogoča hitro in enostavno
plačevanje s kriptovalutami. Na blagajni stranka plača tako, da s telefonom poskenira QR-kodo
nakupa in odobri transakcijo. Trenutno je možno plačevanje s kriptovalutami bitcoin, bitcoin
cash in ether.
• Za trgovce je rešitev zanimiva zato, ker so transakcije takojšnje in brez zadostnega stanja na
računu niso možne, trgovec pa znesek za plačilo prejme v evrih.

• Sistem Elipay omogoča enostaven polog kriptovalutnih sredstev, takojšnji prenos na račune
drugih uporabnikov sistema ter pregled trenutnega stanja in zgodovine transakcij.
• Aplikacija vsebuje tudi seznam trgovin in ponudnikov storitev, ki sprejemajo plačila z
Elipayjem, in sicer njihovo lokacijo, kontaktne podatke in odpiralni čas.
• Posebnost rešitve je tudi v njeni enostavni integraciji v obstoječi POS sistem trgovca, možna
pa je tudi takojšnja uporaba spletne različice. Dodatna strojna oprema ni potrebna.
• Elipay bo kmalu omogočal integracijo vseh plačilnih kartic, kartic zvestobe in programov
zvestobe v eni sami mobilni aplikaciji. Ponujal bo tudi univerzalni program zvestobe, v okviru
katerega bo stranka nagrajena z Eligminimi kriptožetoni ELI.
• Če želite sistem Elipay omogočiti tudi v vaši trgovini oziroma storitvenem obratu, obiščite
elipay.com/sl/za-podjetja ali pokličite na 051 495 865.
Prvo pravo Bitcoin mesto na svetu
Plačila z Elipayjem trenutno sprejema več kot 130 slovenskih lokacij, ki so označene z rumeno
nalepko Elipay. Med njimi so fizične in spletne trgovine, bari, restavracije, športno-rekreacijski
objekti in kulturna ustanova. Z Elipayjem se zdaj že lahko kupi vse glavne kategorije izdelkov,
od živil do bele tehnike. Elipay je tri mesece testiralo približno 150 prostovoljcev v več kot 50
trgovinah na območju BTC Cityja, ki se s tovrstnimi tehnologijami spreminja v prvo mesto
Bitcoin City™ na svetu – prostor nakupov in inovacij prihodnje generacije, ki sta ga razvili in
implementirali Eligma in njena soustanoviteljica družba BTC d.d. na območju BTC Cityja
Ljubljana. Svetovni unicum mesta Bitcoin City™ so prepoznali tudi številni mednarodni mediji, ki
so z več kot 160 objavami preplavili mednarodni splet, Slovenijo pa s tem konceptom še
dodatno izpostavili v samem vrhu tehnološko naprednih referenčnih držav. Soustanovitelj
podjetja Eligma in predsednik uprave družbe BTC d.d. Jože Mermal je ob lansiranju Elipayja
povedal naslednje: »Sodobni potrošnik si želi nakupovalno izkušnjo, ki je učinkovita, upošteva
njegove individualne želje ter mu omogoča uporabo različnih ali kombinacije plačilnih sredstev.
V tej smeri razvijamo tudi poslovni model BTC Cityja. Naš cilj je, da bi s potrošniku prijaznimi
tehnologijami nove dobe, kot je Elipay, zaznamovali naš celotni poslovni in nakupovalni prostor,
in ga spremenili v svetovni fenomen Bitcoin City™.«
Načrti za prihodnost
Elipay bo sprva na voljo v Sloveniji, sledil pa bo prodor na mednarodno tržišče. Razvoj rešitev
podjetja Eligma, ki bodo s tehnologijo veriženja blokov in umetno inteligenco pripomogle k
preprostejšemu trgovanju, podpirajo znani svetovalci iz najrazličnejših industrijskih panog in
globalnih gigantov, kot so Google, Apple in Intel. Podjetje Eligma kot naslednji podvig načrtuje
razvoj trgovalne platforme, ki bo uporabnikom poleg pametnega odkrivanja in raziskovanja
izdelkov, ki jih bodo želeli kupiti, omogočala tudi avtomatsko upravljanje z osebnim inventarjem
in enostavno prodajo rabljenega blaga ter tako pripomogla k prihranku časa in denarja.
Kontakt
Za več informacij o Eligmi 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
• Telegram: https://t.me/eligma
• Facebook: https://www.facebook.com/eligmacom
• Twitter: https://twitter.com/eligmacom
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eligma/
• Spremljajte Eligmin blog: www.medium.com/eligma-blog

