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Charlotte Hogg, CEO Visa \n Europa:
Romånia este \n top 10 ]`ri din lume
la adop]ia pl`]ilor cu cardul contactless
Din portofoliul local al
Visa, 74% din pl`]ile
cu cardul se
realizeaz` folosind
tehnologia contactless.
IOANA NI}~
omånia se num`r` printre
primele zece ]`ri din lume \n
ceea ce prive[te rata adop]iei
pl`]ilor cu cardul contactless,
aceast` tehnologie fiind mult
mai bine primit` pe plan local decåt \n multe
alte ]`ri din Vest, potrivit lui Charlotte Hogg,
CEO-ul Visa pentru Europa, unul dintre cei
mai mari juc`tori de pe pia]a mondial` de
pl`]i electronice.
„Romånia este special` \n Europa, dar [i
\n \ntreaga lume, din punctul de vedere al
ratei de adop]ie a pl`]ilor cu cardul contactless care, \n prezent, se ridic` la circa 74% \n
totalul tranzac]iilor intermediate de Visa pe
plan local. Rata anual` de cre[tere
\nregistrat` de Visa pe pia]a local` este de
circa 35%, ceea ce pozi]ioneaz` din nou
Romånia \ntre primele ]`ri din Europa la
nivelul de dezvoltare al pl`]ilor electronice.“
Avansul de 35% \nregistrat de Visa pe
plan local \n ultimul an fiscal \ncheiat pe 30
septembrie 2018 reprezint` cea mai mare
cre[tere ob]inut` de compania de origine
american` \n regiunea de sud-est a Europei.
|n Romånia, cre[terea valorii pl`]ilor cu
cardul s-a situat la 32% \n anul financiar
\ncheiat la finalul lunii septembrie 2018,
conform datelor B`ncii Na]ionale a Romåniei (BNR), \n condi]iile \n care s-au realizat
588 de milioane de pl`]i cu cardul, atåt
online, cåt [i la POS-urile comercian]ilor
tradi]ionali, valoarea total` a acestora fiind
de 77,5 miliarde de lei.
„Fiecare ]ar` din Europa are propriile
caracteristici. Romånia se caracterizeaz`
printr-o rat` foarte mare de adop]ie a pl`]ilor
cu cardurile contactless la POS-uri [i printr-o
rat` foarte mare de penetrare a pl`]ilor cash
pentru comenzile online. |n Suedia spre
exemplu, doar 3% din toate pl`]ile efectuate
mai sunt cash“, a punctat ea.
La 30 septembrie 2018, \n Romånia erau
instalate 199.000 de POS-uri, dintre care
peste 90% accept` pl`]i contactless, potrivit
datelor BNR, ceea ce ofer` posibilitatea
dezvolt`rii [i utiliz`rii [i a altor solu]ii pentru
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CHARLOTTE HOGG, CEO-ul Visa pentru Europa: „Romånia se caracterizeaz` printr-o rat`
foarte mare de adop]ie a pl`]ilor cu cardurile contactless la POS-uri [i printr-o rat` foarte
mare de penetrare a pl`]ilor cash pentru comenzile online.“

|n Romånia, cre[terea valorii
pl`]ilor cu cardul s-a situat la
32% \n anul financiar \ncheiat
la finalul lunii septembrie 2018,
conform datelor B`ncii
Na]ionale a Romåniei (BNR),
\n condi]iile \n care s-au
realizat 588 de milioane de
pl`]i cu cardul, atåt online, cåt
[i la POS-urile comercian]ilor.

Italienii de la Custom atac` [i pia]a local` a
cåntarelor profesionale. Vrem s` ajungem la
o cot` de peste 10-15% \n urm`torii 5 ani

Aplica]ia
zilei

IOANA NI}~

Nume: Dare - Break Free
From Anxiety
Platform` soft: Google Android,
Apple iOS
Pre]: Gratis
Dezvoltator: BMD Publishing
Func]ionalitate: aplica]ia le pune la
dispozi]ie utilizatorilor un program de
training \n format audio pentru
rezolvarea problemelor legate de
anxietate, atacuri de panic`, frici, griji
[i stres, precum [i insomnii. Astfel,
ace[tia pot \nv`]a o serie de tehnici
pentru a sc`pa de senza]ia de axietate
\n diferite situa]ii - de la a zbura cu
avionul, a conduce un autovehicul, a
vorbi \n public sau frica de doctor
pån` la tulbur`ri de alimenta]ie,
practicarea unui sport [.a.m.d.
Aplica]ia include ore \ntregi de
traininguri audio precum [i diferite
tehnici de „mental training“.
Ioana Ni]`

GRUPUL italian Custom, specializat \n
dezvoltarea de echipamente [i software
pentru automatizarea punctelor de vånzare,
are \n plan ca odat` cu intrarea pe pia]a
local` a caselor de marcat cu jurnal
electronic, s` atace [i segmentul cåntarelor
profesionale, ca urmare a achizi]iei
produc`torului Italiana Macchi din mai anul
acesta, ]inta fiind s` ajung` la o cot` de 1015% \n urm`torii ani.
„Cu ajutorul Custom putem intra acum
puternic [i pe alte pie]e, inclusiv \n Romånia,
unde avem o prezen]` redus` de circa 10
ani.}inta noastr` este s` ajungem la o cot`
de pia]` de circa 10-15% \n urm`torii cinci
ani pe pia]a din Romånia“, a declarat
Roberto Ceriani, director de vånz`ri \n
cadrul Italiana Macchi, o companie italian`
fondat` \n 1886, specializat` \n furnizarea de
cåntare profesionale [i ma[ini de feliat
pentru industria alimentar`, precum [i \n
producerea de sisteme electronice de
cånt`rit pentru diferite alte industrii.
Principalul competitor pentru Italiana
Macchi, atåt pe plan local, cåt [i mondial,
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vizitatori unici zilnici neduplica]i
Clien]i unici*

1. observator.tv

659.477

2. olx.ro

643.739

3. stirileprotv.ro

619.838

4. adevarul.ro

570.953

5. cancan.ro

522.139

*Trafic din Romånia [i str`in`tate. SURSA: SATI

este produc`torul german Bizerba, care
ofer` o gam` variat` de sisteme de cånt`rire,
ma[ini de etichetare [i de feliat pe pia]a din
Romånia prin intermediul RBC
(Romanian Business Consult), cel
mai mare integrator de solu]ii IT
pentru retail. Pe pia]a-mam`,
Italiana Macchi are o cot` de

Compania Italiana Macchi are 117
modele de cåntare, pre]ul pentru
modelele entry-level fiind de
aproximativ 800 euro, \n
timp ce modelele
sofisticate ajung [i
pån` la 5.000 euro.
peste 20% pe segmentul sistemelor de cånt`rire, principalii clien]i
fiind comercian]ii mici [i medii. „Suntem
furnizorul num`rul unu pentru magazinele
mici din Italia. |n total avem peste 100 de
modele de cåntare“, a punctat el.
Compania are sub umbrel` atåt brandul
Italiana Macchi, cåt [i Zenith, acesta din
urm` fiind dedicat sistemelor pentru marile
lan]uri de supermarketuri.

|n Romånia, Italiana Macchi are
posibilitatea de a ajunge la conturile mari
direct prin intermediul subsidiarei locale
Custom - Custom Production
Europe (CPE), iar la comercian]ii
mici cu ajutorul re]elei de dealeri ai
CPE. Subsidiara local` Custom, care
de]ine de peste 12 ani o fabric` \n
satul Glimboca din jude]ul Cara[Severin, a deschis \n vara acestui an un
showroom [i birou de vånz`ri la
Timi[oara, \n special pentru casele de
marcat cu jurnal electronic, [i a creat
totodat` [i o re]ea de dealeri \n \ntreaga
]ar`.
Per total, exceptånd re]eaua CPE
din Romånia, Italiana Macchi are peste
400 de dealeri. Pe plan extern, \n afara
Italiei, compania are o prezen]` puternic` pe
pie]ele din Elve]ia, Fran]a [i Portugalia.
„Pån` la achizi]ie, una dintre principalele noastre probleme era dificultatea de
a ]ine pasul cu avansul tehnologiei fiindc` nu
aveam resursele pentru a ne dezvolta atåt de
rapid pe cåt cere pia]a“, a explicat Roberto
Ceriani.
Mai multe detalii pe www.zfcorporate.ro

Magazinul online Complice.ro a avut vånz`ri de 50.000 euro
la 9 luni. Majoritatea veniturilor sunt din zona corporate
IOANA NI}~
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realizarea pl`]ilor electronice, \n afar` de
cardul de plastic bancar, cum ar fi telefoanele
mobile [i ceasurile inteligente.
|n prezent, dou` dintre b`ncile active pe
pia]a din Romånia - Banca Transilvania
(BT) [i ING, le pun la dispozi]ie clien]ilor lor
portofele electronice care le ofer`
posibilitatea de a face pl`]i cu smartphone-ul
prin intermediul tehnologiei NFC (Near
Field Communication). BT a lansat \n urm`
cu dou` s`pt`måni [i op]iunea de pl`]i
contactless prin smartwatch \n parteneriat cu
Garmin - produc`torul american de br`]`ri
de fitness, ceasuri inteligente [i alte
dispozitive pentru monitorizarea activit`]ilor
sportive [i a s`n`t`]ii. Astfel, prin intermediul op]iunii Garmin Pay, clien]ii BT pot
pl`ti direct cu smartwatch-ul la comercian]i,

prin conectarea cardurilor Visa BT cu acesta.
De asemenea, recent, operatorul telecom
Orange, cel mai mare juc`tor de pe pia]a
local` de telefonie mobil`, [i-a anun]at
intrarea pe pia]a solu]iilor financiare digitale
din Romånia \n urma unui parteneriat
strategic \ncheiat cu Visa. Ca atare,
compania telecom va oferi servicii financiare
mobile prin dezvoltarea unor solu]ii de plat`
rapide - o aplica]ie mobil` inovatoare, card
de debit fizic [i virtual, pl`]i mobile NFC prin
smartphone [i prin smartwatch. Totodat`, se
a[teapt` ca pe pia]a local` s` intre de anul
viitor [i alte servicii de plat` cu telefonul
mobil sau prin intermediul smartwatch-ului,
cum ar fi Google Pay [i Fitbit Pay.
„Tehnologia care st` la baza solu]iilor de
plat` de tip Google Pay au Apple Pay este
«tokenization». |n mod tradi]ional se
folose[te un card de plastic cu un num`r pe
el, \ns` solu]iile de plat` de acest tip se
bazeaz` pe conceptul de «tokenization» prin
care num`rul de pe cardul fizic se insereaz`
[i se transform` \ntr-un cod care poate fi
folosit doar \n acele circumstan]e ale
momentului de plat`“, a explicat Charlotte
Hogg. Ea a ad`ugat c` \n spatele fiec`rui
dispozitiv de plat` exist` un „token“ prin
intermediul c`ruia pl`]ile sunt securizate.
Token-ul a permis astfel apari]ia a tot mai
multe modalit`]i de realizare a pl`]ilor
electronice \n mod securizat.
„Pentru a continua s` cre[tem este foarte
important s` oferim o varietate cåt mai mare
de solu]ii [i servicii de plat` - de la cardul fizic
de plastic [i portofele electronice, la
«wearables» (dispozitive purtabile) [i solu]ii
biometrice (de recunoa[tere a amprentei sau
a irisului), deoarece clien]ii sunt foarte
diferi]i“, a men]ionat CEO-ul Visa Europa,
\n cadrul c`reia sunt gestionate 38 de ]`ri.
|n aceste condi]ii \n care tehnologia
evolueaz` din toate punctele de vedere,
inclusiv \n ceea ce prive[te pl`]ile electronice,
este esen]ial ca re]eaua cu ajutorul c`reia se
fac pl`]ile electronice s` le ofere utilizatorilor
\n orice circumstan]` acele siguran]` [i
control asupra finan]elor lor.
„Oamenii au nevoie s` aib` controlul
asupra situa]iei lor financiare, mai ales \n
condi]iile actuale, \n care momentul exact,
fizic al pl`]ii \ncepe s` dispar` - spre
exemplu, atunci cånd folose[ti Uber, nu te
opre[ti s` pl`te[ti, ci plata este f`cut`
automat ulterior de pe cardul t`u bancar. |n
plus, dac` ne gåndim la cele 5 mld. de
dispozitive ce vor fi conectate la internet \n
viitorul apropiat, este posibil ca frigiderul t`u
s` comande online laptele, iar tu nu vei fi
acolo la momentul realiz`rii tranzac]iei.“

COMPLICE.RO, magazin online care pune
la dispozi]ie o serie de produse [i servicii
pentru cadouri inedite, a \nregistrat \n
primele nou` luni ale acestui an venituri de
50.000 euro, iar pentru final de an ]inte[te
afaceri totale \ntre 60.000 [i 65.000 euro,
triple fa]` de 2017.
„Anul 2018 a fost un an interesant
pentru noi, \n care aten]ia noastr` a fost
orientat` \ndeosebi spre segmentul
corporate, unde am propus solu]ii de brand
engagement, elemente care s` ajute la
stimularea performan]ei [i la reten]ia
talentelor \n companii. Aceast`
strategie ne-a adus la 9 luni o
cifr` de afaceri de 50.000 de
euro. Estim`m c` finalul lui
2018 ne va duce la o cifr` de
afaceri de 60-65.000 de euro,
triplu fa]` de 2017, iar mai
bine de jum`tate din aceast`
cifr` se datoreaz` clien]ilor din
zona corporate“, a declarat pentru

ZF Oana Pascu, fondator al Complice
4JOY, compania care administreaz`
magazinul online Complice.ro.
Majoritatea cadourilor alese de clien]ii
Complice.ro au constat \n experien]e private
axate pe zona senzorial` - degust`ri de cafea,
de vin, de ciocolat`, dar [i cele de relaxare,
de r`sf`], dar [i pe experien]e cu adrenalin`.
„O categorie important` de clien]i s-a
\ndreptat [i c`tre cadourile care implic`
adrenalina, cum ar fi zborul cu parapanta,
foarte c`utat anul acesta, sau o experien]`
privat` cu motorul \n poligon, al`turi de un
instructor. O tendin]` de remarcat [i de
apreciat este cea a clien]ilor care vin cu
propuneri de noi experien]e sau
care \[i doresc s` personalizeze
oferta noastr`.“
Bugetul pentru un cadou
realizat prin intermediul
Complice.ro difer` \n func]ie
de tipul clientului. Astfel, \n

OANA PASCU, fondator al
Complice 4JOY

cazul cadourilor de business pentru
parteneri sau de premii [i recompense
pentru angaja]i, bugetul se situeaz` \n medie
la 1.100 de euro, iar dac` sunt cadouri oferite
\ntre colegii de birou, media este de 180 de
euro.
„Pe de alt` parte, clien]ii individuali
aloc` un buget tot mai mare experien]elor
oferite celor dragi, ajungånd la o valoare de
285 de euro, \n medie, fa]` de 200 euro la
nivelul anului trecut“, a punctat ea.
Anul acesta, Complice.ro a avut 125 de
clien]i \n primele nou` luni, din care 30% nu
sunt la prima achizi]ie. |n total, \n cei trei ani
de activitate, magazinul online de cadouri
inedite a reu[it s` atrag` peste 250 de clien]i.
Clien]ii Complice.ro se \mpart \ntre
persoane fizice care \[i doresc s` marcheze
\ntr-un mod special anumite momente, cum
ar fi praguri importante - schimbarea
prefixului, majoratul - dar [i cererea \n
c`s`torie, nunta sau aniversarea rela]iei, [i
companii, care vor s`-[i recompenseze
angaja]ii.
Mai multe detalii pe www.zfcorporate.ro
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