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MasterCard bude pořádat Global Payments Symposium 

na kongresu Mobile World Congress 2013 
 

Událost, při které se sejdou přední představitelé průmyslu z celého světa, aby probrali 
mobilní technologie a budoucnost placení  

 
Praha 5. února 2013 - MasterCard oznámil pořádání sympozia MasterCard Mobile Payments Global 
Symposium - celodenní diskuze na témata jako NFC, mobilní peníze a budoucnost plateb. Symposium 
se bude konat v úterý 26. února 2013 a bude výjimečnou akcí o mobilních platbách na kongresu 
Mobile World Congress (MWC) 2013, největší mobilní konferencí a výstavě na světě, která se letos 
bude konat od 25. do 28. února v Barceloně ve Španělsku.  
 
Mobile Payments Global Symposium je sponzorováno společností MasterCard. Program symposia se 
bude skládat z pěti regionálních zasedání. Každé z nich bude věnováno budoucím trendům a klíčovým 
tématům spojeným s budoucností placení, mezi nimiž budou např.:  
 

 Mobilní platby a začleňování nových platebních metod na finanční trh 

 Nakupování pouhým kliknutím nebo dotykem  

 Role mobilní technologie v prostředí „world beyond cash“ 

 Mobilní peníze a jejich evoluce  

 NFC: aktuální a budoucí stav bezkontaktních plateb přes mobilní telefon 
 

Společně s MasterCard povedou tyto diskuse vedoucí pracovníci a odborníci na obchodní, 
telekomunikační, bankovní a platební průmysl z celého světa.  

 Asie a Tichomoří: Infocomm Development Authority of Singapore, NTT  
      DOCOMO, a Telecom NZ 

 Evropa: Boots UK, Deutsche Telekom AG, ING a Turkcell 

 Latinská Amerika a Karibik: Caixa Ecomomica Federal, TIM, a Wanda   

 Střední východ a Afrika: airtel Africa, Etisalat, a Qtel Group 

 Severní Amerika: Citi, Isis, a Rogers Communications 
 
„Velmi nás těší, že můžeme do Barcelony svolat některé z nejschopnějších lidí z obchodu, 
telekomunikací, bankovnictví a plateb. Tito odborníci budou diskutovat o propojení fyzického a 
digitálního světa a mobilních plabách a způsoby, jakými zákazníci budou v budoucnu nakupovat 
zboží,“ řekl Ed McLaughlin, vedoucí rozvíjejících se plateb ve společnosti MasterCard. 
 
 
Více informací najdete na: http://www.mobileworldcongress.com/mastercard/ 
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O společnosti MasterCard 
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globální platební a technologická společnost. Zajišťuje 
fungování nejrychlejší procesní sítě platebních transakcí na světě. Propojuje uživatele, finanční instituce, firmy, 
vlády a společnosti ve vice než 210 zemích a územích. Produkty a řešení MasterCard dělají každodenní 
obchodní aktivity – jako nakupování, cestování, řízení byznysu a financí – jednodušší, bezpečnější a efektivnější 
pro každého. Následujte nás na Twitteru @mastercardnews, diskutujte s námi na The Heart of Commerce Blog a 
odebírejte naše novinky. 
 
Kontakty MasterCard:  
Anna Suchá, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 226, +420 731 619 287, anna.sucha@ogilvy.com 
Miroslava Jozová, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 213, 603 280 825, miroslava.jozova@ogilvy.com 
Milan Kříž, Ogilvy Public Relations, +420 221 998 237, +420 602 266 316, milan.kriz@ogilvy.com 
 
 
 

 
 


