Kriptovalute se vedno bolj uveljavljajo tudi v Sloveniji
26. novembra 2018 – Slovenija je znana po naklonjenosti najnovejšim tehnologijam in razvojnih
podjetjih, od katerih se marsikatero uveljavlja tudi v svetovnem merilu. Eno izmed področij, kjer
je slovenska tehnologija še posebej močna, je tudi veriženje blokov oziroma tehnologija
blockchain, ki med drugim omogoča uporabo kriptovalut. Z njimi je v spletu možno kupiti že
marsikaj, v Sloveniji pa nakupe z njimi sistematično prinašamo tudi na fizične lokacije. Podjetje
Eligma je pred dvema mesecema predstavilo Elipay, sistem za mobilne nakupe s kriptovalutami
v spletnih in fizičnih trgovinah, ki ga zdaj sprejema že prek 200 lokacij po vsej Sloveniji. Novi
Elipayjev program zvestobe pa uporabnike nagrajuje tudi za vsak nakup, in sicer s
kriptožetonom ELI – kriptovaluto, ki jo lahko uporabimo na izbranih lokacijah ne glede na to, v
kateri trgovini smo žetone prejeli. Na ta način je Eligma eno redkih zagonskih podjetij, ki
dokazuje uporabnost svojega kriptožetona v vsakdanji praksi. Z žetonom ELI naj bi proces
nakupovanja postal še hitrejši in pripravnejši, sprva v Sloveniji, nato pa tudi v tujini.
Slovenija, rekorderka v številu kriptovalutam prijaznih fizičnih lokacij
Uporaba kriptovalut je varna in z ustrezno tehnologijo tudi enostavna. Širši potrošniški javnosti jo želi
približati slovensko podjetje Eligma, ki je razvilo Elipay – uporabniku prijazen sistem za nakupovanje s
kriptovalutami prek mobilnega telefona. Zaradi odličnega odziva slovenskih trgovcev in ponudnikov
storitev se je Slovenija z Elipayjem, prek katerega plačila z izbranimi kriptovalutami sprejema že več kot
200 (večinoma fizičnih) lokacij, po njihovem številu zavihtela na prvo mesto v svetovnem merilu. Vendar
se podjetje Eligma ne namerava ustaviti le pri tem, saj je glavni cilj njenih izdelkov poenostaviti svet
nakupovanja nasploh. »Ponosni smo, da je Slovenija z enostavno rešitvijo Elipay postala ena
najprivlačnejših destinacij za podpornike kriptovalut, vendar sistem Elipay za nakupovanje z mobilnim
telefonom razvijamo prav za vse potrošnike, ki si želijo prihraniti čas,« razlaga Dejan Roljič, direktor
podjetja Eligma. »Zato bomo v Elipay v kratkem integrirali tudi plačilne kartice. Enostavne nakupe z
mobilnim telefonom bomo tako omogočili tudi uporabnikom drugih valut.«
Nagrada za vsak nakup
V okviru Elipayjevega univerzalnega programa zvestobe je nagrajen vsak uporabnikov nakup, in sicer
z enoodstotnim vračilom vrednosti nakupa v kriptovaluti ELI, pri čemer si uporabnik lahko prisluži še
dodatno enoodstotno vračilo s skeniranjem računa v aplikacijo Elipay ter z oceno nakupovalne izkušnje
oziroma odgovorom na preprosto vprašanje. Z žetoni ELI bo sprva možno plačevati v restavracijah in
barih z Elipayjem, sčasoma pa tudi na vseh ostalih lokacijah, ki sprejemajo Elipay. Cilj programa
zvestobe je, da se s prednostmi kriptovalut in tehnologij, na katerih te temeljijo, lahko seznanijo vsi
potrošniki (tudi brez kriptovalutnega znanja ali trgovanja na tovrstnih borzah) ter vstopijo v novo dobo
varnejših in enostavnejših nakupov s pametnim telefonom.
Z uvajanjem svoje kriptovalute v splošno nakupovalno prakso je zagonsko podjetje Eligma tudi eno
redkih, ki izpolnjuje obljubo glede praktične uporabnosti svojega žetona, ki ga je podpornikom ponudilo
v fazi javne množične prodaje, s katero je zbiralo začetne prispevke za zagon. »Z žetonom ELI
dokazujemo predanost uporabnosti svojih izdelkov in viziji, da lahko z svojo tehnologijo uporabniku
poenostavimo vsakdanje nakupe, in sicer ne glede na to, ali kriptovalute že pozna ali ne,« dodaja
direktor Eligme Dejan Roljič.
Nekaj zanimivosti iz sveta kriptovalut
•
•

skupna vrednost vseh kriptovalut na svetu je približno 104 milijarde evrov, število imetnikov
kripto denarnic pa kar 38 milijonov;
kriptovalute v svetovnem spletu sprejema vedno več trgovin in ponudnikov storitev, med drugim
letalski prevozniki (Expedia, CheapAir, Surf Air), nekatere univerze (npr. v Švici, ZDA, Veliki
Britaniji in na Cipru), prodajalci nepremičnin (na povezavi http://bitcoin-realestate.com/ med

•

drugim najdemo tudi nepremičnine na Hrvaškem in v Črni gori) in celo organizator poletov v
vesolje Virgin Galactic;
vseeno pa so bile doslej fizične trgovine, ki sprejemajo tovrstne valute, po svetu razmeroma
redke, zato jih njihovi številni imetniki niso mogli uporabljati kot del vsakdanjih nakupov. To se
zdaj polagoma spreminja, po koncentraciji fizičnih lokacij, ki sprejemajo kriptovalute, pa je
svetovno javnost pred kratkim presenetila prav naša država.

Če želite sistem Elipay omogočiti tudi v vaši trgovini, obiščite https://elipay.com/sl/za-podjetja 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,
izvedeli, kdaj je najboljši trenutek za njihovo prodajo, in tako dobili priložnost za dodaten zaslužek.
Eligma uporabnikom ponuja tudi univerzalni program zvestobe; prek Elipayja, sistema za plačevanje s
kriptovalutami v spletnih in fizičnih trgovinah, omogoča uporabo kriptovalut pri vsakdanjih nakupih, pri
čemer trgovec prejme plačilo v evrih.
Družbeni mediji
•

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

•

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://twitter.com/eligmacom) in
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).
Spremljajte Eligmin blog – www.medium.com/eligma-blog.
Naročite se na novice – www.eligma.com.

