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Nye butikker med MobilePay

NORG E.

BANKEN ER EN FILIAL AV DANSKE BAN K A/ S,
DANMARK, SOM MED EN
FORVALT NING SKAPITAL PÅ OVER 3 30 0

Over 100 nye butikker tar nå i bruk betalingsløsningen
MobilePay, som enkelt gjør at du kan legge igjen
lommeboka hjemme.

MILLIARDER DANSKE KR ONER ER ET AV
NORDENS LEDENDE FINA NSKONSERN.

KONSERNET H AR SIT T KJ ERNEOMRÅDE I DE

I forrige uke ble det mulig å handle dagligvarer med MobilePay
i de første butikkene i Norge. Nå blir tilbudet enda større.

NORDISKE LANDENE. I TILLEGG HAR
KONSERNET KONT ORER B LANT ANNET I
LONDON, LUX EMBOUR G, DUBLIN, HAMBURG,
WARZ AWA, ST. PET ERSBURG, NEW Y O RK OG
MOSKVA.

DANSKE BANK I NORGE HAR 32 KONTORER

- Vi er svært fornøyd med at både Skoringen og Japan Photo nå
velger dette som framtidens betalingsløsning i sine over 100
butikker i Norge, sier leder for MobilePay Norge, Knut Anders
Wangen.

OG TOTALT CA. 9 4 0 MEDARBEIDERE.

Testet i Danmark
Skoringen har allerede tatt i bruk MobilePay i de første
butikkene i Danmark, og er midt i utrullingen av de øvrige 120.
Nå starter de også opp med sine 80 butikker i Norge.
- I Skoringen har vi stor tro på mobilbetaling som framtidens
betalingsløsning. For oss er det strategisk viktig å tilpasse oss
kundene der de er. Vi har sett hvordan nettet og sosiale medier
har endret markedsføringen av produktene våre. Nå ønsker vi
også å komme kundene i møte med betaling i butikk. Suksessen
MobilePay har hatt i Danmark og de testene appen har vunnet i
Norge, sier alt om selve løsningen, og vi er svært glade for å nå
kunne tilby dette til våre kunder også i Norge, sier Asgeir
Simonsen, IT-sjef i Skoringen.
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Mobilen allerede sentral for fotokundene
Japan Photo - som eies av den europeiske fotogiganten CeWe
Color - , og leverer CEWE FOTOBOK, tar nå også i bruk
løsningen i 22 norske butikker. Løsningen er installert av
Dynamics Retail.no og MobilePay tas i bruk i Japan Photobutikker allerede fra 1. november.
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-Vi har alle alltid mobilen med oss og hos oss kan man også

fremkalle bilder direkte fra mobilen i butikk. En slik
mobilbetaling faller derfor svært naturlig, forteller daglig leder
Stephan Stein i Japan Photo.
Installering av løsningen er allerede i gang, og MobilePay tas i
bruk i Japan Photo-butikker allerede i begynnelsen av
november.
- Mobilen er fremtidens betalingsløsning, bruk av kontanter er i
ferd med å svinne ut, og det tror vi også vil skje med bankkort i
fremtiden, sier økonomisjef Ralf Engelmann.
Vi er teknologileder i bransjen i dag og ønsker å ta teknologien
enda et steg lengre, legger han til.
Positive tilbakemeldinger
I følge Wangen kan løsningen brukes av alle uavhengig av
bankforbindelse, er gratis både å laste ned og bruke. De første
tilbakemeldingene fra bruk i butikker er også svært positive.
- Løsningen er effektiv og enkel i bruk slik mange liker og nesten
krever at det er i 2015.

