 BlueSnapהופכת ל -Payment Service Providerהגלובלי הראשון שהשיק
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תוכנית בטא פתוחה כעת עבור המדינה ה 47-של  BlueSnapבה נתמכת סליקה מקומית
בוסטון ,מסצ'וסטס /הרצליה ,ישראל 25 .באוקטובר  ,BlueSnap - 2021חברת טכנולוגייה המפתחת פתרונות
תשלומים ואופטימיזציה המיועדים לעסקי  B2Bו B2C -ומאפשרת לחברות גלובליות לקבל תשלומים דיגיטליים
ברחבי העולם קיבלה רישוי ממשלתי לסליקה מקומית בישראל.
עסקים הפועלים בישראל יכולים להתחבר לשירות של בלוסנפ ולקבל תשלומים דיגיטליים בישראל ומכל העולם
בנוסף ,ההכרזה שנעשתה היום מקלה על עסקים שכבר משתמשים ב BlueSnap -להפוך את המוצרים
והשירותים שלהם לזמינים בישראל .ולהנות מאחוזי הצלחה של עסקאות גבוהים יותר ומעלויות נמוכות יותר.
קהילת הטכנולוגיה והסטארטאפים המשגשגת בישראל הופכת אותה לשוק אידיאלי לעסקים שרוצים להתרחב
לועלם BlueSnap .צעמה נוסדה בישראל בשנת 2002מועסיקה וצות הברצליה מהונ המלעל המ 80-ועבדים.
"אנו נרגשים להרחיב את יכולות הסליקה המקומיות שלנו בשוק הישראלי ,במיוחד עם השורשים העמוקים של
 BlueSnapבישראל" ,אמר ראלף דנגלמאייר ,מנכ"ל " .BlueSnapיותר עסקים מאי פעם מתרחבים בעולם
ושיעור הלקוחות הרוכשים סחורות ושירותים באינטרנט מעסקים בחו"ל הולך וגובר .ידוע כי מערך התשלומים
הבינלאומיים הוא מורכב ,ועסקים מתמודדים עם אתגרים רבים כשהם מנסים לקבל תשלומים ברחבי העולם.
 BlueSnapמסייעת ללקוחות לייעל את התשלומים הגלובליים שלהם :הגדלת מכירות והוזלת עלויות  -כדי שיוכלו
להתמקד בהרחבת העסק שלהם ובשירות הלקוחות".
פלטפורמת התשלום  All-in-Oneשל  BlueSnapמיועדת במיוחד לעזור לעסקים לקבל תשלומים מקומיים
ובינלאומיים .עסקים מתחברים לבלוסנפ באינטגרציה אחת ויוכלו לקבל תשלומים ב 200-אזורים גיאוגרפיים עם
יותר מ 100-מטבעות ומעל  100סוגים שונים של אמצעי תשלום . .רשת הבנקים הגלובלית המחוברים
ל ,BlueSnapבשילוב עם פתרונות משלימים הכלולים בפלטפורמה אחת כגון גביית מיסים ,הגנה מהונאות ,ניהול
 chargebacksאוטומציית חיוב  , Subscriptionsכלים אוטומטיים ייחודיים לאופטימיזציה של עלויות ועודוהיא
הדרך היעילה ביותר לקבל תשלומים בקנה מידה עולמי.
כחלק מהשקת הסליקה המקומית של  BlueSnapבישראל ,עסקים מוזמנים להשתתף בתוכנית הבטא.
לעסקים המשתתפים בתוכנית הבטא של  BlueSnapתהיה גישה מוקדמת למערכת והזדמנות לספק משוב.
למידע נוסף על התוכנית בקרו באתר .https://go.bluesnap.com/beta-program

*סוף*

הערות לעורכים
לפניות תקשורת נא לפנות אל:
bluesnap@hardnumbers.co.uk
אודות BlueSnap
 BlueSnapעוזרת לעסקים לקבל תשלומים ברחבי העולם .פלטפורמת התשלום ה All-In-One-שלנו
נועדה להגדיל את המכירות ולהוזיל עלויות עבור כל העסקים המקבלים תשלומים BlueSnap .תומכת
בתשלומים בכל האזורים הגיאוגרפיים דרך ערוצי מכירה מרובים כגון מכירות מקוונות ובמכירות
המתבצעות באמצעות הנייד ,וכן במרקטפלייס ,מנויים ,תשלומי חשבוניות והזמנות ידניות המתבצעות
דרך מסוף וירטואלי ..עם אינטגרציה אחת וחוזה אחד ,עסקים יכולים למכור במעל  200אזורים
גיאוגרפיים עם גישה לסליקה מקומית ב 47-מדינות ,מעל  110מטבעות ומעל  100סוגי תשלום
גלובליים ,כולל ארנקים אלקטרוניים ) (eWalletsפופולריים ,חשבונות חיובים אוטומטיים ,הגנה מהונאות
ברמה עולמית וניהול חיוב חוזר ,פתרונות מובנים לרגולציה ותאימות מס ,ודיווח גלובלי מאוחד כדי לעזור
לעסקים לצמוח BlueSnap .מגובה על ידי משקיעים פרטיים ברמה עולמית ,הכוללים את Great Hill
 Partnersו .Parthenon Capital Partners-למידע נוסף בקרו באתר BlueSnap.com

