הדרך הנכונה לקבלת תשלומים בינלאומיים בישראל ומחוצה לה
אם אתם עוסקים במסחר אלקטרוני בישראל ,יש לנו חדשות משמחות! חברת  BlueSnapמציעה כעת
סליקה מקומית בישראל ,כמו גם במעל  46מדינות אחרות .המשמעות היא שלחברות הישראליות יש
כעת גישה לשירות תשלומים המאפשר תשלומים בינלאומיים ומקומיים כאחד ,הגדלת אחוזי הצלחה של
עסקאות ,שיפור יחסי המרה והפחתת עלויות.
יתרונות סליקה מקומית בישראל
סליקה מקומית פירושה שהבנק המוטב של המוכר ומנפיק האשראי של הקונה נמצאים שניהם באותו
אזור או מדינה .כאשר הבנקים נמצאים באזורים או מדינות שונים ,יש סיכוי גבוה יותר שהעסקאות יידחו
עקב שיעורי ההונאה הגבוהים יותר בעסקאות בינלאומיות ,ולעתים קרובות הן כרוכות בעמלות גבוהות
שניתן להימנע מהן .אך כאשר ניתן לסלוק תשלומים מקומית ,באמצעות בנקים וניתוב תשלומים חכם,
שיעור אחוזי ההצלחה של העסקאות שלכם עולים ואתם יכולים להפחית עמלות.
ברגע שמוסיפים שפות ,סוגים ושיטות תשלום מקומיים ,ניתן לצפות לעלייה במעורבות הקונים וביחסי
המרה .בממוצע ,לקוחותינו רואים עלייה של  12%במכירות כאשר הם מציעים לקונים שלהם לשלם
במטבע המקומי.
עסקים ישראלים נתקלים במכשולים בכל הקשור לתשלומים מקוונים בינלאומיים .רוב שירותי התשלום
הבינלאומיים אינם מציעים שירותי סליקה מקומיים בתחומי מדינת ישראל בגלל הדרישות והתהליכים
שמכתיבים הבנקים המקומיים .כמו כן ,סולקים ישראלים רבים מתמקדים אך ורק בשוק הישראלי ולא
עובדים על אופטימיזציה מחו ץ למדינה .מכאן שסוחרים ישראלים צריכים לתפעל מספר סולקים במקביל
ולדאוג לתחזוקה הטכנית הנלווית ו/או לשלם עמלות מיותרות .הם גם עלולים לסבול משיעור אחוזי
הצלחה של עסקאות נמוך יותר.
 BlueSnapהיא אחת מחברות התשלומים הבינלאומיים היחידים שמציעים סליקה מקומית בישראל .עם
חיבור אחד לפלטפורמת התשלומים המקיפה של  ,BlueSnapתוכלו לקבל תשלומים מקוונים ברחבי
העולם .אם יש לכם עסק מקומי בישראל ,בעזרת  BlueSnapתוכלו מעכשיו ליהנות מהיתרונות של סליקה
מקומית ומערכי תשלום גלובליים כלולים אחרים ,כגון פתרונות לגביית מיסים ,כלים למניעת הונאות,
ניהול הכחשות עסקה ועוד.
 BlueSnapוישראל :סליקה מקומית ותמיכה מקומית
בנוסף לסליקה מקומית ,סוחרים ישראלים יכולים להיעזר בצוות המומחים המקומי שיושב
במשרדי  ,BlueSnapהממוקמים בהרצליה .בין אם אתם עסק ישראלי המעוניין להתרחב למדינות אחרות
או עסק המעוניין לחדור לשוק הישראלי ,המשרד המקומי שלנו מציע רמת מומחיות והבנה שתסייע לכם.
לחברות תשלומים בישראל אין את אותם יחסי בנקאות מחו ץ לישראל שיש ל ,BlueSnap-וכאמור,
לחברות סליקה רבים מחו ץ לישראל אין את הקשרים הבנקאיים והבנת השוק שיש ל.BlueSnap-
 BlueSnapמקלה על הסליקה המקומית בישראל ומספקת תמיכה ברמה שחברות סליקה אחרות לא
יכולות להציע .כאשר אתם נעזרים ב ,BlueSnap-אתם נהנים משותף פעיל המציע מוצרים ושירותים
שישפרו את המכירות המקוונות שלכם באר ץ ובעולם.

