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Η Skroutz Α.Ε. προχωρά
σε στρατηγική συνεργασία µε την EveryPay
Η Skroutz επενδύει στην ασφάλεια και αξιοπιστία των online συναλλαγών
για µία µοναδική ηλεκτρονική αγοραστική εµπειρία

Η Skroutz Α.Ε. προχωρά σε στρατηγική συνεργασία µε την EveryPay, πάροχο σύγχρονων
συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών, µετά από απόκτηση του 25% του µετοχικού της
κεφαλαίου.
Η συµφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Skroutz που
επικεντρώνει στην προσφορά της βέλτιστης online αγοραστικής εµπειρίας για τον
καταναλωτή και τη συνεργαζόµενη επιχείρηση µέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη
πρωτοποριακών,

αξιόπιστων,

ευέλικτων

και

προπάντων

ασφαλών

λύσεων

στις

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σηµειώνεται ότι οι δύο εταιρίες συνεργάζονται ήδη στο πλαίσιο
πληρωµών των αγορών µέσω του Skroutz.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η συµβολή της πολύτιµης τεχνογνωσίας από την έµπειρη
οµάδα της Skroutz, εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην τεχνολογική εξέλιξη των συστηµάτων
ηλεκτρονικών πληρωµών που η EveryPay ήδη διαθέτει. Επίσης, θα επιτρέψει την
επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων καινοτόµων υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών
και των επιχειρήσεων όπως οι νέοι τρόποι πληρωµής οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν το
επόµενο διάστηµα και περιλαµβάνουν την αντικαταβολή και την δυνατότητα πληρωµής
µέσω δόσεων µε πιστωτική κάρτα.
Η Everypay, µε έδρα στην Αθήνα, είναι ένα αδειοδοτηµένο ίδρυµα πληρωµών από την
Τράπεζα της Ελλάδος και διαθέτει ένα συνεχώς αυξανόµενο πελατολόγιο το οποίο
απαριθµεί ήδη 500+ ενεργούς πελάτες που περιλαµβάνουν τόσο µεγάλες επιχειρήσεις όσο
και start ups. Ως “paytech”, αναπτύσσει έξυπνα, γρήγορα, χρηστικά και απολύτως ασφαλή
συστήµατα πληρωµών (PCI DSS Level 1 service provider). Επίσης, µέσω του µοναδικού
στην Ελλάδα Everypay Marketplace API, που είναι πλήρως συµβατό µε την PSD2
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(Payment Services Directive 2), οι υπηρεσίες της χρησιµοποιούνται σε περισσότερες από
8.000 εταιρίες στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές αγορές. Αξίζει να αναφερθεί ότι τo
Payment Gateway (PGW) της EveryPay αποτελεί το πιο προηγµένο σύστηµα πληρωµών
στην Ελλάδα και ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα στην Ευρώπη.

###
Σχετικά µε την Skroutz
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 390 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας, δηµιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρµες
ηλεκτρονικού εµπορίου. Διαχειρίζεται τη δηµοφιλή πλατφόρµα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και
τιµών www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα σε πάνω από
6.000 ηλεκτρονικά καταστήµατα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών
ως η κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5
εκατ. µοναδικές επισκέψεις.
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