Pre-paid

Zasil konto swojej firmy, oferując doładowania telefonów komórkowych
Zamień swój terminal płatniczy w punkt
doładowań telefonów komórkowych

Pakiet korzyści

Doładowania telefonów komórkowych (Pre-paid) to
usługa dodatkowa dostępna na terminalach płatniczych
Elavon. Jeśli ją oferujesz, Twoi klienci w kilka sekund
mogą doładować swoje telefony komórkowe i zapłacić
za to kartą lub gotówką. Zasilenie konta następuje po
wprowadzeniu na klawiaturze telefonu unikatowego
kodu, który jest wydrukowany na paragonie.

Zwiększasz przychody:

Telefony na kartę są coraz popularniejsze. Obecnie
korzysta z nich w Polsce ponad 26 milionów ludzi,
którzy rocznie wydają na doładowania prawie 4 miliardy
złotych. Oznacza to, że prowizja od sprzedaży doładowań
telefonów komórkowych to rocznie kwota ponad
170 milionów złotych — tyle łącznie zarabiają w Polsce
firmy oferujące tę usługę i tyle jest wart ten rynek.
I wciąż się rozwija.

klienci wracają do Twojej firmy, ponieważ wiedzą,
że mogą w niej doładować swój telefon komórkowy.

Oferuj doładowania i sięgnij po swoją część
zysków. Nic za to nie płacisz!
Oferowanie usługi doładowań telefonów komórkowych na

terminalu płatniczym Elavon jest całkowicie bezpłatne!
Nie ponosisz żadnych kosztów za dostarczenie lub
uruchomienie usługi.

otrzymujesz prowizję za każdym razem, gdy klient
doładowuje swój telefon komórkowy.

Zyskujesz nowych klientów:

możliwość wygodnego doładowania telefonu
komórkowego przyciąga większą liczbę klientów,
przez co stwarza więcej okazji do sprzedaży.

Wzmacniasz lojalność klientów:

Ograniczasz koszty:

nie musisz już z góry zamawiać i przechowywać
zapasu telekart.

Nic za to nie płacisz:

uruchomienie i oferowanie usługi doładowania
telefonu komórkowego jest darmowe.

Pre-paid
Zwiększasz przychody bez żadnych
dodatkowych nakładów
Oferując doładowania w swoim punkcie sprzedaży,
zachęcasz swoich dotychczasowych klientów do częstszych
odwiedzin i zakupów, co pozwala zwiększyć przychody
ze sprzedaży. Zdobywasz również nowych klientów, którzy
przychodzą po to, aby zasilić konto swoich telefonów na
kartę… i przy okazji coś kupują.
Co najważniejsze jednak — otrzymujesz prowizję za każdym
razem, gdy ktoś doładowuje telefon za pomocą Twojego
terminala.
Prowizję dostajesz już od pierwszej zrealizowanej transakcji
— zarabiasz, nic za to nie płacąc!
Wysokość prowizji różni się w zależności od sieci.

Dlaczego warto oferować usługę
doładowania telefonów komórkowych?
Posiadając terminal Elavon w swoim punkcie sprzedaży,
masz pewność, że zawsze możesz oferować doładowanie
o żądanym przez klienta nominale i nie musisz mieć zapasu
telekart. To duży komfort — nie angażujesz środków
finansowych w ich zakup i nie narażasz się na straty
wynikające z zamrożenia gotówki lub niesprzedania telekart.

Jak działa usługa Pre-paid?
Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych jest
intuicyjna i prosta:

1. Klient może kupić doładowanie konkretnego
		 operatora o wybranym nominale.
2. Wybierz funkcję doładowań i po prostu podążaj
		 za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie terminala
		Elavon.
3.

Przekaż klientowi paragon z unikatowym kodem,
		 który klient powinien wprowadzić na klawiaturze 		
		 telefonu, aby konto zostało zasilone.

4.

Za doładowanie klient może zapłacić kartą lub 		
		gotówką.

Uruchomienie usługi Pre-paid jest proste
Usługę doładowania telefonu komórkowego łatwo
uruchomić. Po prostu daj nam znać, że chciałbyś ją
oferować swoim klientom — zostanie ona aktywowana
w ciągu kilku dni od podpisania umowy.

Oto Twoje korzyści:
• Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych zapewnia
dodatkowe źródło dochodów.
• Uruchomienie i oferowanie usługi nic Cię nie kosztuje —
jest ona dostępna poprzez terminal Elavon.

Kompleksowa oferta firmy Elavon obejmuje wszystkich
głównych operatorów komórkowych, m.in.:

• Dajesz swoim klientom jeszcze jeden powód, by częściej
odwiedzali Twój punkt.
• Oferujesz doładowania wszystkich głównych polskich
operatorów we wszystkich wybranych przez klienta 		
kwotach.
• Sam produkt jest zawsze dostępny, co eliminuje
ryzyko strat.
• Dla Twoich klientów to bezproblemowy, łatwy
i bezpieczny sposób na doładowanie konta telefonu.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń 22 381 31 78,
wyślij e-mail terminale@elavon.com lub odwiedź naszą stronę

www.elavon.pl
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