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VISA EUROPE | Tisková zpráva 

Visa Europe a Telefónica formují strategické 
partnerství 

Visa Europe se stává preferovaným evropským partnerem společnosti Telefónica 
pro mobilní platby.  

9. července 2012, Praha – Telefónica Digital a Visa Europe oznámily koncem minulého týdne dohodu o 
celoplošném strategickém partnerství v oblasti mobilního trhu. Jejím cílem je přinášet nové obchodní 
příležitosti v zemích Evropy. V rámci tohoto partnerství by měly obě firmy investovat do rozvoje 
inovativních produktů a služeb v oblastech jako je mobilní peněženka, bezkontaktní platby (NFC) nebo 
služby obchodníkům pro platby mobilem.  
  
Tato strategická dohoda byla postavena na již existujícím modelu obou společností ve Velké Británii a 
Irsku. Nyní se formalizuje pro celou Evropu a stanovuje tak asociaci Visa Europe jako preferovaného 
partnera pro vydávání značkových platebních karet a rozvoj souvisejících služeb v oblasti mobilních 
plateb. 
Strategické partnerství s Visa Europe podpoří stávající rozvoj mobilních služeb a zároveň pomůže 
identifikovat a rozvíjet nové příležitosti v oblastech služeb obchodníků, sítě prodejen akceptujících mobilní 
platby a bezkontaktní platby jako takové. Visa přináší do partnerství rozměr a odbornost v oblasti plateb a  
Telefónica silné spotřebitelské značky a stávající zkušenost v oblasti mobilních plateb. Toto vzájemné 
propojení umožní společnosti Telefónica také přístup k odbornosti uvnitř sítě Visa Europe a jejích 
partnerských společností.  
  
“Visa je pro nás strategickým partnerem v Evropě už nespočet let. Pomáhá nám zkoušet, testovat a 
nakonec i uvádět na trh produkty mobilních plateb,” říká Joaquin Mata, ředitel finančních služeb 
Telefónica Digital. “Evropa má ohromný nevyužitý potenciál a skrze toto partnerství s Visa Europe 
chceme odemknout dveře k významným obchodním příležitostem,” dodává Joaquin Mata. 
 

- Konec - 
 
O asociaci Visa Europe  
 
V Evropě je v současné době vydáno více než 450 milionů debetních, kreditních a komerčních karet Visa. 
Za uplynulých dvanáct měsíců (k prosinci 2011) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno zboží a 
vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,7 bilionu euro a 14 procent všech spotřebitelských výdajů 
v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná téměř čtyřmi tisícovkami evropských členských 
bank. Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je nezávislou na nové organizaci Visa Inc 
s exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy. Jakožto specializovaný evropský 
platební systém dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a 
jejich klientů – držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise 
vytvořit skutečný vnitřní trh pro platby.  
 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších světových 
sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa.  
 
Více informací najdete na www.visaeurope.com 


