Podjetje Eligma pričenja s testiranjem svojega sistema Elipay za
plačevanje s kriptovalutami. Sledijo revolucionarne spremembe v
svetu nakupovanja

8. junija 2018 – Slovensko zagonsko podjetje Eligma po uspešni javni množični prodaji kripto
žetonov nadaljuje z zastavljenim časovnim načrtom za razvoj rešitev za sodobno trgovanje. Ena
izmed njih je Elipay, sistem za transakcije, ki bo omogočal plačevanje s kriptovalutami pri
vsakdanjih nakupih in ga bodo začeli testirati 11. junija v ljubljanskem BTC Cityju. Z odprtostjo za
tovrstne rešitve si BTC v partnerstvu z Eligmo prizadeva postati prvi Bitcoin City na svetu – trgovsko
in poslovno središče s konceptom, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov in drugih pomembnih
inovacijah. Udeležba na slovesnem dogodku Eligme 7. junija 2018, kjer so izbrani preskuševalci
prvič zagnali plačilno aplikacijo Elipay, je presegla pričakovanja ekipe, prav tako pa tudi
zanimanje trgovcev za uvedbo tovrstnega načina plačevanja. Elipay naj bi se do konca leta
uveljavil tudi drugje po Sloveniji, v prihodnosti pa se načrtuje njegov prodor na evropski in
globalni trg − skupaj z Eligmino globalno trgovalno platformo, ki bo temeljila na tehnologiji
veriženja blokov in umetni inteligenci, vse z namenom, da bi bili nakupi varni in transparentni ter
da bi potrošniki porabili čim manj časa in denarja.
Dober odziv kripto navdušencev
Podjetje Eligma je za testiranje mobilne aplikacije Elipay, ki omogoča nakupovanje s
kriptovalutami pri vsakdanjih nakupih, objavilo poziv za prostovoljce in naletelo na tako
dober odziv, da so preskuševalce izbrali z žrebom. 7. junija 2018 so preskuševalci na posebni
prireditvi aplikacijo Elipay zagnali na svojih mobilnih telefonih in jo tudi takoj preskusili.
Podjetje Eligma jim je za to priložnost nanjo preneslo posebne kripto žetone ELI VIP, s
katerimi so si udeleženci prek Elipayja lahko kupili pijačo in preskusili nakazilo kriptovalut
drugim imetnikom aplikacije; skupno so opravili 233 transakcij. Direktor podjetja Eligma
Dejan Roljič, čigar govor so lahko prek Facebooka v živo spremljali Eligmini podporniki po
vsem svetu, je ob tej priložnosti izjavil: »Velik odziv javnosti na naše povabilo k testiranju kaže,
kako tehnološko napredni smo v Sloveniji. Naša kripto skupnost je precej številna; navdušenci v
svetu in pri nas menimo, da je čas, da začnemo kriptovalute uporabljati tudi v vsakdanjem
življenju. V Eligmi si prizadevamo, da bi bil prednosti najnovejših tehnologij, na katerih temeljijo
tudi kriptovalute, nekega dne lahko deležen vsak potrošnik.«
Eligmine tehnologije prepričale tudi trgovce
Testiranje aplikacije Elipay s 150 preskuševalci se bo pričelo 11. junija 2018 v BTC Cityju in
trajalo tri mesece. BTC City v partnerstvu z Eligmo deluje kot njen 'testni laboratorij'. Z
uvedbo najsodobnejših tehnologij in trendov v koncepte poslovanja si partnerstvo med
Eligmo in BTC Cityjem namreč dejavno prizadeva, da bi ustvarili Bitcoin City − prvo
kriptovalutam, tehnologiji veriženja blokov in drugim visokotehnološkim inovacijam prijazno
nakupovalno in poslovno središče na svetu. Nakupi s kriptovalutami (trenutno sta to bitcoin

in bitcoin cash, sledile pa bodo še nekatere druge kriptovalute in žetoni) bodo na začetku
testiranja možni na 24 tamkajšnjih lokacijah, pričakovati pa je, da jih bo vedno več. Kot je
povedal direktor Eligme Dejan Roljič: »Zanimanje trgovcev za uvedbo tovrstnih plačilnih rešitev
narašča. Treba je tudi poudariti, da smo vstopili v partnerstvo s ponudnikoma POS rešitev
Elektronček in MAOP, ki skupno pokrivata nekaj tisoč prodajnih lokacij.«
Obilica ciljev do konca leta
Eligma načrtuje, da bi se plačilni sistem Elipay do konca leta 2018 širil v Sloveniji, nato pa tudi
na mednarodni trg. Spremljal ga bo tudi razvoj pametne trgovalne platforme Eligma. Ta bo
uporabnikom z umetno inteligenco in tehnologijo veriženja blokov omogočala hitro in varno
nakupovanje v spletu. Eligmin cilj za letošnje leto je razviti in v Sloveniji predstaviti beta
različico funkcije pametnega odkrivanja želenih izdelkov v spletu, ki bo s hitrim in natančnim
iskanjem potrošniku prihranila ne le denar, temveč tudi čas, ki ga porabljamo za
nakupovanje.
Za več informacij o platformi, ki bo z umetno inteligenco in tehnologijo veriženja
podatkovnih blokov spremenila izkušnjo spletnega nakupovanja, obiščite www.eligma.io.
Kontakt
Za več informacij o Eligmi in njenem razvoju kontaktirajte Urško Čelig na e-poštni naslov
media@eligma.com.
O Eligmi
Eligma bo spremenila način, kako odkrivamo, kupujemo, spremljamo in preprodajamo
izdelke v spletu. Zaradi edinstvenih funkcij bo uporabnikom nudila »eno mesto«, na katerem
bodo lahko nakupovali v vseh spletnih trgovinah po vsem svetu, preverjali vrednost
predmetov v svojem gospodinjstvu ter izvedeli, kdaj je najboljši trenutek za njihovo prodajo.
Eligma bo uporabnikom nudila popolnoma decentraliziran univerzalni program zvestobe in
jim pomagala vsako gospodinjstvo pretvoriti v podjetje. Poleg tega bo v prodajo v spletu in
zunaj njega vpeljala tudi uporabo kriptovalut, tudi če transakcije s kriptovalutami v določeni
trgovini še ne bodo mogoče.
•

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

•

Sledite najnovejšim dogodkom v omrežjih
o

Facebook https://www.facebook.com/eligmacom/,

o

Twitter (https://twitter.com/eligmacom) in

o

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/eligma/).

•

Spremljajte Eligmin blog: www.medium.com/eligma-blog.

•

Naročite se na novice: www.eligma.io.

