Warszawa, 1.03.2014

Informacja prasowa MASSPAY – podsumowanie obecności firmy
na Mobile World Congress 2014 w Barcelonie

Olbrzymi sukces MASSPAY na Kongresie GSMA w Barcelonie

W czwartek, 27 lutego 2014 zakończył się organizowany co roku w Barcelonie Mobile World
Congress, organizowana przez stowarzyszenie GSM Association flagowa impreza branży
telekomunikacji mobilnej, która skupia zwiedzających i wystawców branży telekomunikacyjnej z
całego świata.
Firma MASSPAY, obecna już po raz drugi na kongresie, zaprezentowała swój autorski
uniwersalny system mobilnych płatności, który pozwala posiadaczom telefonów komórkowych
GSM na dokonywanie bezgotówkowych transakcji w punktach sprzedaży i serwisach
internetowych.

W ciągu czterech dni ekspozycję MASSPAY odwiedziły setki osób z ponad pięćdziesięciu krajów,
a przedstawiciele firmy przeprowadzili ponad 200 rozmów i prezentacji funkcjonalności systemu
MASSPAY.
Firmę MASSPAY odwiedzili również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Konsul RP
rezydujący w Barcelonie. W ostatnim dniu targów stoisko MASSPAY odwiedziła Pani Anne Bouverot,
Dyrektor Generalna GSMA – największej na świecie organizacji zrzeszającej operatorów
telekomunikacyjnych, a jednocześnie organizatora Mobile World Congress.

„Wizyta Pani Bouverot była dla nas olbrzymim wyróżnieniem oraz potwierdzeniem zainteresowania
branży telekomunikacyjnej naszym innowacyjnym rozwiązaniem” – skomentował Henryk
Kułakowski, założyciel i CEO firmy MASSPAY.

Atrakcyjnie zaprojektowane i eksponujące innowacyjną usługę stoisko MASSPAY powszechnie
chwalono za styl i sposób interaktywnej ekspozycji. Cieszyło się ono ogromną popularnością wielu
odwiedzających, którym w ramach promocji płatności mobilnych zaserwowano ponad 1500 porcji
prażonej kukurydzy.
Udział firmy MASSPAY w Mobile World Congress był dofinansowany z funduszy europejskich w
ramach regionalnego programu Innowacyjna Gospodarka.
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Informacje o firmie:
MASSPAY S.A. to polska firma założona w 2010 roku, która na bazie autorskiej, opatentowanej technologii
opracowała nowoczesny system mobilnych płatności. Oferowana przez MASSPAY usługa pozwala
konsumentom płacić za kupowane towary lub usługi przy użyciu dowolnego, nawet najprostszego telefonu
komórkowego GSM, bez potrzeby instalowania jakiejkolwiek aplikacji i bez żadnej opłaty transakcyjnej.
Innowacyjny na skalę światową system mobilnych płatności MASSPAY zaprojektowano tak, aby maksymalnie
ułatwić konsumentom dokonywanie zakupów nie tylko w tradycyjnych punktach sprzedaży, jak kawiarnie,
kioski, czy sklepy ale również w internecie, gdzie anonimowość i bezpieczeństwo transakcji są najbardziej
cenione przez użytkowników.
Usługa będzie dostępna w Polsce w 2014 roku.
W 2013 roku MASSPAY otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego, regionalnego programu
Innowacyjna Gospodarka na międzynarodową promocję swojego rozwiązania oraz na prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnego systemu płatności mobilnych.
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