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Informacja prasowa

MASSPAY półfinalistą Qprize 2012 – konkursu Qualcomm Ventures
Polska firma MASSPAY, która buduje uniwersalny system mobilnych płatności wykorzystujący
podstawową funkcjonalność telefonów komórkowych, jako jedyna firma z Polski i jedna z ośmiu z
Europy Wschodniej, wzięła udział w półfinale konkursu Qprize 2012, organizowanego w Londynie
przez Qualcomm Ventures.
Celem tego cyklicznego konkursu jest regularne wyszukiwanie najbardziej nowatorskich oraz
obiecujących przedsięwzięć technologicznych we wczesnym etapie powstawania, a następnie
inwestycja w ich dalszy rozwój. W tym roku po raz pierwszy wyłoniono
„Jesteśmy zaszczyceni faktem wyróżnienia nas w tym prestiżowym konkursie” – powiedział Henryk
Kułakowski, Prezes i CEO firmy MASSPAY. „Udział w konkursie Qprize 2012 był dla nas okazją do
potwierdzenia atrakcyjności naszej koncepcji nie tylko na rodzimym rynku, ale przede wszystkim
w konfrontacji z przedstawicielami świata globalnych funduszy inwestycyjnych. Ich opinie są dla nas
bezcenne w planowaniu dalszej strategii globalnej ekspansji naszej firmy.”
Organizatorem konkursu Qprize jest Qualcomm Ventures (QCV), które od roku 2000 realizuje
strategiczne inwestycje w wysoce technologiczne przedsięwzięcia, wykorzystując utworzony w tym
celu fundusz o wartości 500 milionów USD. W ciągu dekady QCV zainwestowało w szereg firm z
sektora komunikacji bezprzewodowej oraz utworzyło regionalne fundusze inwestycyjne w
strategicznych regionach świata, w tym europejski fundusz o wartości 100 milionów euro.
Firma MASSPAY przeszła wstępne eliminacje konkursu we wrześniu 2012 roku i została zaproszona
do udziału w półfinale, który miał miejsce 8.10.2012 roku w Google Campus w Londynie.
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 dostępna w Polsce od I kwartału 2013 roku.
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