
Platební brány

Nákup na e–shopu bývá velmi často emotivně motivovaný, zvláště u líbivého zboží. Nebývá tedy 
výjimkou, že si zákazník koupi zboží rozmyslí a to často v době, kdy je vyzván k zaplacení dobírky. 
Stejně tak jakou měl zákazník motivaci k nákupu, může být díky platebním systému emotivně 
motivovaná platba.

Víte, že...

�  V roce 2015 byl podíl online plateb 25 % a trend je neustále rostoucí. Tedy každá
     4. objednávka byla zaplacena pomocí online plateb
�  Online platby zvýší průměrnou výši objednávky v průměru o 14 %
�  V případě online plateb se storno v průměru sníží o 20 %

Co online platba přinese vašemu e–shopu?
�  Rychlejší úhradu od zákazníka – zákazník zpravidla provede platbu ihned po provedení objednávky
�  Zasíláte již zaplacené zboží – stejně jako u bankovního převodu, zasíláte zákazníkovi zboží, které již
     zaplatil. U platebních systémů však máte platbu připsanou prakticky okamžitě
�  Zvýšení obratu – stejně tak jak je emotivně motivovaný nákup, bude emotivně motivovaná platba 
�  Snížení vratek – již se nebude stávat, že se vám vrátí balíček, který zákazník odmítl zaplatit
     nebo převzít

Zákazník s platebními systémy získá
�  Pohodlí – nemusí mít připravenou hotovost při převzetí balíku
�  Rychlost doručení – balíky zaplacené ihned po objednání bývají také rychleji expedované
�  Jednoduchost – systém ho sám navede, jak platbu provést, pouze zadá potřebné údaje ze své
     platební karty
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Proč s námi?
Máme zkušenosti s nasazením platebních bran

Dokážeme implementovat jakoukoliv platební bránu české banky

Standardně přidáváme platební brány těchto nebankovních systémů (GoPay, 
Gpwebpay, PayU, ThePay)

Chcete si zvýšit obrat pomocí platebních bran?

1. Z vaší strany je třeba kontaktovat poskytovatele a domluvit se s ním na podmínkách
2. Jakmile dostaneme testovací údaje, provedeme nasazení brány a otestování
    na testovacích datech
3. Upravíme detail produktu, aby zákazníci o možnosti využít online platbu věděli
4. Po odsouhlasení ze strany poskytovatele provedeme ostré nasazení do provozu

České banky: Cena: 9000, Kč, Implementace: 2–3 týdny
Nebankovní systémy: Cena 2100, Kč/modul + 3 h na každou platební bránu
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