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H Cardlink καινοτομεί στο Taste of Athens!
Η Cardlink συμμετέχει στο Taste of Athens, το μεγαλύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ που
διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και ενώνει τα καλύτερα εστιατόρια και τα
κορυφαία brands τροφίμων και ποτών της πόλης.
Το Taste of Athens θα λάβει χώρα στο εμβληματικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Η Cardlink θα βρίσκεται εκεί παρέχοντας την νέα cloud εφαρμογή
παραγγελιοληψίας για εστιατόρια Cardlink maitre, η οποία συνδέεται με τα POS Cardlink
για συναλλαγές με κάρτες. Όλες οι παραγγελίες φαγητού των επισκεπτών θα
πραγματοποιούνται μέσα από την εφαρμογή Cardlink maitre και, καθώς το φεστιβάλ είναι
cashless, όλες οι πληρωμές θα περνούν από τα Cardlink τερματικά τα οποία θα είναι
εγκατεστημένα σε κάθε πάγκο εστιατορίου. Στο περίπτερό της η Cardlink θα ενημερώνει
τους επισκέπτες με live demo τόσο για τη νέα εφαρμογή Cardlink maitre, όσο και για το
τελευταίας τεχνολογίας Android POS που η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά.
Η υπηρεσία Cardlink maitre είναι μια από τις πολλές νέες υπηρεσίες της Cardlink στο
πλαίσιο της νέας αποστολής της, που είναι να καινοτομεί διαρκώς με στόχο να αναπτύσσει
και να παρέχει λύσεις που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία επιχειρήσεων και
καταναλωτών.
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 270.000 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 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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