
 Как влияе метода на плащане за осъществяване на 
продажби?



Какво е от значение за всеки бизнес?



Повече купуващи клиенти 



Повече от тези клиенти да са редовни



 … и да генерира стабилен паричен поток (cash flow)



Как платежните методи влияят на 
продажбите



● Дава сигурност на клиента
● Не изисква сложна интеграция

Наложен платеж = отложено плащане

● Крие допълнителни разходи
● Отнема време за получване на 

сумата
● Отнема време за възстановяване 

при върнати/отказани поръчки



● Дава сигурност на търговеца
● Не изисква сложна интеграция

Банков превод

● Високи такси
● Отнема време за получване на сумата
● Отнема време и крие такси за 

възстановяване при 
върнати/отказани поръчки



● Дава гъвкавост на клиента
● Мигновено потвърждение на 

плащането

Картови плащания

● Изисква интеграция 
● Удължава клиентската пътека
● Крие рискове от злоупотреби
● Отнема време за възстановяване при 

върнати/отказани поръчки



Мобилни плащания

● Бързина, удобство и сигурност за 
клиента

● Мигновено потвърждение на плащането
● Кратък срок за получаване на сумата

● Изисква интеграция
● Изисква оперативна съвместимост



BNPL 

● Допълнителна гъвкавост
● Възможност за повече продажби

● Все още слабо развити
● Изискват интеграция
● Допълнителни такси



80%
от хората с пулс в Европа притежават смартфон. 

Защо да използват кеш, пластики и ПОС терминали?



1.31 млрд
Души ще използват 
мобилен портфейл 
до 2023

$ 3 трлн
Ще бъде пазара 
на мобилните 
разплащания 
през 2024

26.93 % 
Прогнозен ръст на 
мобилните 
плащания до 2025 
(надминавайки кеш 
и карти)

39 % 
От потребителите по 
света биха използвали 
мобилно плщане ако 
повече бизнеси го 
предлагат

68 % 
От европейците 
използват 
мобилен 
портфейл



Очаква се мобилната 
търговия да нарасне 
с 68% през 2022 г.

44,5% от потребителите  
избират мобилно
 плащане, при онлайн 
покупки.

Дигиталните разплащания 
са  достигнали $ 6.6 
трилиона през 2021 
(40% ръст само за 2 години)

Нараства използването на 
мобилни портфейли при 
плащане във физически 
магазини, достигайки 25,7% 
през 2021 г.

След САЩ, Китай и Латинска 
Америка, Европа е следващия 
пазар, в който мобилните 
плащания ще се наложат



Settle.
Най-бързо растящата платформа за мобилни плащания в Европа 

● Обхваща целият Европейски съюз и ЕИЗ (28 страни) 
= Достъп до 400 милиона души

● Основана през 2010, преди думата fintech да бъде 
измислена

● Първата fintech компания
● Която кандидатства за PSD1 лиценз
● Разработва технология за мобилни плащания 

в Скандинавия
● Лансира мобилен портфейл в Норвегия 

(mCASH®)
● Развива лицензирана платежна платформа 

100% базирана на облачни технологии.



Settle.

● Плащания базирани на мобилен номер
● Предложения за бизнеси базирани на QR код, Име 

и API 
● Мрежа за плащания в реално време
● Унифицирано мобилно приложение
● Достъп до средства от банкови карти, банкова 

сметка и кридитна линия 
● Изплащане на средства към микросметка (stored 

value) или IBAN
● Международни преводи и превалутиране



1. Повече купуващи клиенти - Settle увеличава възможността за завършване 
на покупка, предоставяйки бързо и лесно решение за разплащане.

2. Повече постоянни клиенти - с in-app реклами и продажби в социалните 
медии, Settle дава възможност бизнесът ти да е по-забележим и да 
привличаш повече клиенти.

3. По-висока стойност на покупка - с in-app кредитна линия клиентите могат 
лесно да направят покупка дори и когато не разполагат с достатъчно 
средства.

4. По-ниски разходи за продажби - със Settle плащаш единствено за успешни 
трансакции, няма никакви други такси и удръжки.

5. Повече начини за интеракция с клиентите - Settle предоставя възможност 
за лесно възстановяване на средства за върнати/отказани поръчки и cash 
back

Защо Settle?
Клиентите ти вече разглеждат твоя бизнес на мобилния си телефон, дай 
им възможност и да платят с него.



Settle в онлайн магазини

● Действащи интеграции със SaaS платформи за онлайн магазини (Gombashop, CloudCart, Valival, MerchantPro)

● Подробна API документация

● Готови решения (plug-ins) за Woocommerce, Magento, както и PHP SDK

Един от онлайн магазините, в които е интегрирано нашето изключително решение е  www.seewines.com  - водещ в 

търговията с премиум вина и напитки.

         Защо Seewines избра Settle                                                Checkout процес на Seewines.com

https://settleapi.stoplight.io/docs/settleapis/ZG9jOjgzNTg1Mg-welcome-to-the-settle-api-docs
http://www.seewines.com
https://seewines.com/en/blog/wine-news/settle
https://drive.google.com/file/d/10QcaUweSP7VOh_mlIx_lDLvJxTW8X-Re/view?usp=sharing



