Persbericht

Monizze neemt European Payment Solutions
over ter ondersteuning van haar strategie
De groep Up koopt European Payment Solutions (holding PayFair) en bouwt
zo een nauw contact op met handelaars om de ecocheque een duwtje in de
rug te geven.
Met een omzetstijging van 67 %, een personeelsgroei van 33% en een
verdubbeling van het aantal klanten sinds 2015 (momenteel meer dan 11.000
klanten) wil Monizze zijn groei consolideren door de ontbrekende schakel toe te
voegen aan zijn proces van waardecreatie op het gebied van elektronische
betaling. Zo wil het de ecocheques een flinke boost geven.
Brussel, 11 mei 2016 – Via Monizze wordt de groep Up eigenaar van de technologie en
handelsovereenkomsten van de onderneming European Payment Solutions (EPS), acquirer en
operationeel filiaal van de holding PayFair. Zo worden de reeds aangeboden diensten
aangevuld met een betaalnetwerk en -systeem, waardoor de banden met de handelaars
worden aangehaald.
"Deze overname bevestigt de uitermate positieve resultaten van 2015. Het is een logisch
gevolg van de strategie van de groep Up – en bijgevolg van Monizze – waarin wij een groot
vertrouwen stellen ", vertelt Jean-Louis Van Houwe, Oprichter en voorzitter van de raad van
bestuur van Monizze. "Door de integratie van de EPS-technologie treden wij rechtstreeks in
contact met de handelaars. Zo kunnen wij gemakkelijker van gedachten wisselen en hun
innovatieve oplossingen bieden, die zijn afgestemd op hun behoeften en die van hun klanten.»
Door de controle over de transacties zelf in handen te houden, verrijkt Monizze zijn Business
Intelligence en opent het bedrijf mogelijkheden voor een vernieuwende aanpak. De
onderneming kent zo niet alleen de gebruikers van zijn betaalmiddelen, maar kan nu ook het
verband nagaan tussen die gebruikers en de handelaars, die deze betaalwijzen aanvaarden.
"Web- en mobiele technologieën bieden handelaars nieuwe kansen om in contact te komen
met hun klanten en deze beter aan zich te binden. Bij de betaling vormen wij nu een unieke
schakel tussen beiden ", verklaart Frédéric Poyer, CEO van Monizze. "Concreet willen wij
binnenkort nieuwe diensten aanbieden, met name promotie. Daarmee geven wij onder andere
handelaars de mogelijkheid met hun klanten te communiceren via onze verschillende
contactpunten, via een persoonlijke aanpak in functie van het profiel en gedrag van hun
klanten – een aanvulling en versterking van ons aanbod aan ecocheques. »

Over Monizze:

Monizze is een 100% elektronische onderneming gericht op de vereenvoudiging van het leven van zijn klanten
en gebruikers. In 2015 werd het bedrijf geïntegreerd in de UP groep (wereldwijd uitgever van prepaid cheques).
Het heeft nu de middelen om oplossingen voor elektronische betalingen te ontwikkelen, en richt zich op
opportuniteiten voor digitalisering van coupons, tickets of papieren cheques en waardepapieren.
Monizze bezit een overheidserkenning als uitgever van elektronische maaltijdcheques sinds juni 2011 en
voortaan ook voor elektronische ecocheques. Het heeft reeds het vertrouwen verdiend van heel wat
ondernemingen, met name de Colruyt-groep, de specialist in online betalingen Ogone, de KBC-groep (inclusief
CBC), de vereniging Comeos of de brouwerij Alken Maes. Voeg daar ook de vele kleine ondernemingen aan toe
die in één jaar zorgden voor een verdubbeling van het klantenbestand.
Voor meer informatie: www.monizze.be
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