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Τα τερματικά POS της Cardlink
σε περισσότερα από 100.000 σημεία στην Ελλάδα
H Cardlink διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο για συναλλαγέςμε κάρτες στην Ελλάδα.
Τα τερματικά POS της Cardlink απευθύνονται σε τράπεζες, επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες και αποτελούν το πιο ευέλικτο εργαλείο για την πραγματοποίηση
συναλλαγών με κάρτες.
Τα τερματικά της Cardlink δέχονται όλες τις κάρτες, όλων των τραπεζών και προσφέρουν
στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες την υποστήριξη του συνόλου των συνεργασιών
τους με τις τράπεζες για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες, μέσα από ένα και μόνο
τερματικό. Διατίθενται ενσύρματα, ασύρματα και σε μορφή mobile POS (mPOS) για
συναλλαγές από έξυπνα κινητά και ταμπλέτες, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών
των επιχειρήσεων.
Ο Αντίγονος Παπαδόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Cardlink, δήλωσε:
«Προτεραιότητά μας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς. Περάσαμε μια
δύσκολη περίοδο προκειμένου να προσαρμοσθούμε στις απότομα αυξημένες απαιτήσεις
που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στην εξυπηρέτηση της αγοράς. Είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι για την επίτευξη του συμβολικού αριθμού των 100.000 τερματικών. Στην
επιτυχία μας, συνέβαλλαν όλες οι Ελληνικές συστημικές τράπεζες, ιδιαίτερα οι Alpha Bank
και Eurobank που είχαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και επέκταση του δικτύου μας
και τις ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους. Ταυτόχρονα, έχουμε
ολοκληρώσει την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών μας προκειμένου να
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε έτοιμοι
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν, ώστε να
συμβάλλουμε σημαντικά στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα».
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο pr@cardlink.gr
Για την Cardlink
H Cardlink ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο τερματικών POS για πραγματοποίηση
συναλλαγών με κάρτες στην Ελλάδα. Τα τερματικά της Cardlink βρίσκονται σε περισσότερα από 100.000
σημεία, εξυπηρετώντας με ασφάλεια και ταχύτητα επιχειρήσεις και καταναλωτές στην πραγματοποίηση των
καθημερινών τους συναλλαγών. Η ομάδα της Cardlink παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των
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ηλεκτρονικών πληρωμών και, υιοθετώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα και
υπηρεσίες που συνεχώς βελτιώνουν την συναλλακτική εμπειρία τόσο στο φυσικό όσο και το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Από τον Ιανουάριο του 2015 η Cardlink είναι εταιρία του Ομίλου Quest.
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