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Ingenico představuje novou korporátní strategii 
k podpoře své vedoucí pozice v inteligentních 
platbách
Ingenico se mění na Ingenico Group
Nové logo a vizuální identita

Společnost Ingenico, světová jednička v  inteligentních platbách, představuje své nové logo 
a vizuální identitu.  

Společnost bude působit pod novým korporátním logem „Ingenico Group“, odpovídající vývoji 
společnosti od výrobce platebních terminálů po současnou roli poskytovatele inteligentních pla-
tebních řešení.

Tato strategie se odráží v novém firemním sloganu: „Světová jednička v platbách“. Tento slogan 
je příslibem Ingenico Group poskytovat chytrá, spolehlivá a bezpečná řešení, ať už jde o platby 
online, mobilní či v obchodě. 

Změna loga vyjadřuje globální význam společnosti a celistvost nabízených řešení nehledě na pla-
tební kanál.

Philippe Lazare, CEO společnosti Ingenico, prohlásil: „Rychlý růst a vývoj společnosti v posledních 
letech roztříštil naši nabídku. S novou strategií chce Ingenico Group dát své obchodní značce jasný směr 
a zjednodušit její chápání mezi zákazníky po celém světě, a zároveň i v řadách samotných akcionářů 
společnosti. Chtěli jsme také omladit naši vizuální identitu, abychom vystihli naši novou pozici světové 
jedničky v platbách, od platebních terminálů až po multikanálové služby.“ 

Ingenico Group tvoří tři obchodní skupiny:

S nejširší nabídkou terminálů 
s napojením na více než 1 000 
acquierů a  bank, chytré ter-
minály společnosti umožňují 
prodejcům akceptovat více 
než 250 platebních metod 
a zároveň zlepšit pocit zákaz-
níka z nakupování.

Ingenico Payment Services 
mění složité finanční trans-
akce na celistvé a jednodu-
ché platební řešení. Vychá-
zíme z naší vedoucí pozice 
na evropském trhu a tuto 
nabídku rozšiřujeme do 
dalších koutů světa.

Ve 14 zemích zajišťuje Ingeni-
co mobilní platební řešení pro 
100 000 připojených zákazní-
ků a v USA tvoří 70% nebran-
dovaných řešení.



Nová vizuální identita byla navržena společností Unlimi-ted, dnes byla představena a je ke shléd-
nutí na group.ingenico.com.

O společnosti Ingenico Group

Ingenico Group je světová jednička platebních řešení. Nabízí chytrá, spolehlivá a bezpečná řešení pro 
karetní, on-line a mobilní platby.  S největší akceptační sítí poskytuje platební řešení v mezinárodním 
měřítku. Jsme spolehlivým světovým partnerem pro finanční instituce a obchodníky, od maloobchodní-
ků až po světově proslulé globální značky. Naše řešení umožňují prodejcům zjednodušit platby a naplnit 
tak jejich obchodní strategii. Více informací naleznete na www.ingenico.com twitter.com/ingenico
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