
 

Multi-Pay® Hűséges vagyok 

Magyarország Törzsvásárlói Kártyaprogramja 

Kerüljön Ön is Kártyaelfogadó Partnereink közé! 

A Multi-Pay® Hűséges vagyok a kártyaelfogadásban másfél évtizedes tradícióval rendelkező Patika-csoport 
legújabb, KKV-k és multik számára is elérhető innovációja az üzletek forgalmának növelésére, rendelkezzen 
az bármilyen profillal vagy legyen akár Magyarország legkisebb településén.  

A Multi-Pay® vállalja a kihívást, hogy a kereskedők kezébe egy olyan vonzó, egyszerűen bevezethető és 
kezelhető eszközt adjon, amely növeli a vásárlói hűséget, újabb fogyasztókat hoz, egyben azt sugallja 
környezetének, hogy az üzletben dolgozók haladnak a korral. 

Hogyan működik? 

A Multi-Pay® Hűséges vagyok egy valódi, a kereskedőt előre finanszírozó fizető plasztik, ami túllép az eddig 
ismert pont- és kupongyűjtő programokon. Azok a kereskedők, akik csatlakoznak hozzánk, az induláskor az 
üzlet nevére megszemélyesített kártyákat kapnak (saját logós kártyára is van lehetőség), amit a szolgáltatás 
iránt fogékony vásárlóknak tudnak eladni. Megfizethetetlen előny, hogy a plasztik eladásakor feltöltött 
összeg a kereskedőnél marad, a Multi-Pay® csak az egyenleget kezeli. 

Az pedig már az Önök döntése, hogy a Hűséges vagyok kártyával történő fizetéskor a törzsvásárlókat 
mennyi extra árkedvezménnyel jutalmazzák. Külön előny, hogy a plasztik korlátozás nélkül bármekkora 
összeggel újratölthető. Ha pedig egyszerre több telephellyel is rendelkeznek, ez a nyerő kártya, hiszen a 
Hűséges vagyok annyi helyen használható, amennyit beállítanak rajta. 

A www.huseges-vagyok.hu oldalon pedig éjjel-nappal a Kártyabirtokosoknak rendelkezésére áll az 
automatikus egyenleglekérdezés. 

Milyen technikai eszközre van szükség? 

Tekintettel arra, hogy a kártya igazi fizetőeszköz, a használatához szükséges egy POS terminál. Ezzel 
kapcsolatban a jó hír az, hogy Ön választhat. Ha Önnél van már POS, kisebb beállítások után a Multi-Pay® 
Hűséges vagyok működik rajta, de kérésére szállítunk Önnek a Patika-csoport kártyáinak elfogadására 
alkalmas multi-pay-es terminált is.  

Ki garantálja a Multi-Pay® Hűséges vagyok biztonságos használatát? 

A több mint másfél évtizedes szakmai és üzleti tapasztalattal rendelkező Patika-csoport, melynek fő 
tulajdonosa a gyógyszerészek és pénzügyi befektetők által alapított PatikaCenter Zrt.  
A Multi-Pay Zrt. a PatikaCenter 100%-os tulajdonában áll.  

Miért érdemes belevágni? 

Mert a Hűséges vagyok 

 növeli a forgalmat és a likviditást, 

 csökkenti a készpénzforgalmat és transzparenssé teszi az üzletmenetet, 

 reálisak és kiszámíthatóak a költségei. 

Hogyan lehet jelentkezni? 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, keressen bennünket a multi-pay@multi-pay.hu e-mail 
címünkön. Arra lehet számítani, hogy a teljes csatlakozás – beleértve az új terminál telepítését is – néhány 
hetet vesz igénybe. 

A Multi-Pay® Hűséges vagyok várja jelentkezését! 

http://www.huseges-vagyok.hu/
mailto:multi-pay@multi-pay.hu

