
DIBS og Danske Bank tilbyr nå MobilePay til nettbutikker
Oslo, 29.januar.2015 – DIBS Payment Services, Nordens ledende leverandør av enkle og sikre betalingsløsninger på nett og
Danske Bank, åpner nå for at nettbutikker kan tilby den populære betalingsmåten MobilePay som mobil betalingsløsning for
handel på nettet. 

MobilePay gjør det meget enkelt for privatpersoner å overføre penger seg imellom via sine mobiltelefoner, og betale i fysiske butikker. Nå
kommer den etterlengtede løsningen MobilePay Online som gjør det mulig for forbrukerne å betale like enkelt når de handler på nettet.

-«Vi ser en meget sterk etterspørsel etter smidige  mobile betalingsløsninger og vi er glade for at vi får være med å drive den mobile
utviklingen fremover. Sammen med Danske Bank tilbys nå den etterlengtede løsningen MobilePay til alle nettbutikker som opererer på det
danske markedet. Det blir spennende å se når Danske Bank velger å lansere løsningen til de norske konsumentene,» sier Henrik Begby
Andersen, Daglig leder, DIBS Norge.

Vi elsker mobilen

DIBS årlige rapport Norsk E-handel 2014 viser at nettbutikker kan øke sin konvertering ved å satse på mobiloptimerte nettsider og samtidig
legge til rette slik at kundene slipper å oppgi sin kortinformasjon ved hvert kjøp, hvilket forenkler handelen betydelig.  MobilePay gir dermed
butikkene mulighet til å forbedre sin konvertering av besøkende til faktisk betalende.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Begby Andersen, Daglig leder DIBS Norge.

E-post: henrik.andersen@dibs.no. Telefon: +47 98 08 66 66.

Om MobilePay:

MobilePay benyttes i dag av omtrent 2 millioner danske forbrukere for å overføre penger mellom privatpersoner og for å handle i fysiske
butikker. Med MobilePay Online kan nå nettbutikker som selger på det danske markedet også tilby den populære betalingsmåten for kjøp via
nettet.

Om DIBS:

DIBS tilbyr Nordens største utvalg av enkle og sikre betalingsløsninger på nettet. Vi startet i 1998 og var da pionerer innen betalinger på
nettet – i dag er vi ledende i Norden. Vi var først med å nå en milliard transaksjoner og har i dag over 15 000 nettbutikker med en årlig
salgsverdi på over 100 milliarder kroner. Hvert år velger 2 500 nye nettbutikker våre løsninger. Våre 100 medarbeidere i Danmark, Sverige og
Norge jobber hver dag for å gjøre det enkelt å ta betalt på nettet. DIBS er listet på Nasdaq OMX First North med Redeye som Certified
Adviser. 


