Payconiq Go: the easy way to pay

Ben jij een ondernemer die klanten het gemak van mobiel betalen en QR-code betalen
wil bieden? Dan is Payconiq Go de ideale oplossing voor jou. Van marktkoopman tot
mobiele cateraar en van strandtent tot bloemenstal; met Payconiq Go sta jij elke dag op
poleposition als het om mobiel en QR-code betalen gaat. Zónder hoge investeringen.

Hoi, wij zijn Payconiq
•
•
•

Een internationale QR-betaalmethode voor mobiel betalen
Dé innovatieve omni-channel betaaloplossing van nu en in de toekomst
Payconiq is een initiatief van diverse Europese banken, waaronder
Rabobank, ING en De Volksbank

Eén app voor ál jouw betalingen

Payconiq is dé omni-channel betaaloplossing voor elke ondernemer in de Benelux. Online,
offline, in apps en op locatie. Iedereen kan de Payconiq-app gebruiken. Het enige wat de
consument hoeft te doen is de app gratis downloaden en eenvoudig koppelen aan een
bankrekening. Payconiq is geschikt voor elk mobiel toestel, zowel iPhone als Android, en
werkt met alle Nederlandse banken.

Payconiq Go is een nieuwe, flexibele betaaloplossing van Payconiq.
Gebruik jouw telefoon of tablet als mobiele kassa. Mobiel betalen
en QR-code betalen, altijd en overal.
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De voordelen van Payconiq Go:
•
•
•
•
•
•
•

Jouw klanten makkelijk mobiel laten betalen
Geen aansluitkosten
Geen servicekosten
Laag transactietarief
Snel beschikbaar
Geen aanschafkosten voor hardware
Klant kan op 1,5 meter afstand betaling verrichten

Wat heb je nodig?

Om Payconiq Go te gebruiken heb je alleen een mobiele telefoon of een tablet nodig.
Je hoeft dus geen uitgebreid kassasysteem, betaalterminal of andere hardware aan te
schaffen. Jouw mobiele telefoon is jouw mobiele kassa. Toets het bedrag in op jouw telefoon
of tablet en laat de klant bij het afrekenen de QR-code scannen.

“Jouw mobiele telefoon als mobiele kassa”
QR-code sticker

Naast jouw mobiele telefoon als mobiele kassa, biedt Payconiq Go nóg een optie: de QRcodesticker. Elke sticker is persoonlijk en direct gekoppeld aan jouw Payconiq Go account
en zakelijke bankrekeningnummer. De losse sticker neem je mee, plak je op of leg je neer.
Voer het bedrag in op je telefoon of tablet, laat de consument op afstand de unieke sticker
scannen en de transactie is afgerond. Deze makkelijke manier van betalen is bovendien
snel te integreren. Zo maken we betalen makkelijker en mobieler. En dat voor slechts 6 cent
per transactie en geen andere (vaste) kosten.

Payconiq Go:
•
•

Direct inzicht in transacties via je eigen klanten-portal
Payconiq Go kan door elke consument met elke telefoon en
elke bankrekening gebruikt worden

•

Payconiq is een initiatief van grote banken als ASN Bank,
Rabobank, ING, SNS en Regiobank
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Integratie met bank-apps

Betalen met Payconiq Go kan nu al via de Payconiq-app, binnenkort wordt Payconiq ook
volledig geïntegreerd in de bank-apps van grote banken als Rabobank en ING. Consumenten
hoeven de Payconiq-app niet te downloaden, maar betalen snel en simpel vanuit de appomgeving van de eigen bank. Laagdrempelig, vertrouwd en overzichtelijk.

Bind klanten, versterk relaties

Eigenlijk is het heel simpel. Draai je geen omzet? Dan betaal je geen kosten voor Payconiq
Go. Deze betaaloplossing is dus niet alleen slim, maar vooral voordelig. Geef jouw klanten
iets te kiezen en gun hen het gemak van mobiel betalen. Wist je dat Payconiq binnenkort
ook gekoppeld is aan loyalty-programma’s? Klanten die betalen met Payconiq ontvangen
automatisch spaarpunten, waarmee zij leuke goodies en must-haves kunnen verdienen.
Het gemak van mobiel betalen en een onderscheidende service; get ready, scan en
Payconiq Go!

Mobiel betalen: the safe way to pay

De samenleving verandert. Net als de manier waarop we met elkaar omgaan. Nieuwe
ontwikkelingen zijn straks de norm. Want zo houden we elkaar gezond en gelukkig. Ook
betalen verandert. Cash is niet langer king, maar op z’n retour. Zeker in de 1,5-meter
samenleving betalen we straks steeds vaker en liever mobiel. De QR-code van Payconiq is
óók op 1,5 meter te scannen. Dit maakt Payconiq Go de verantwoorde en safe way to pay.
Voor jouw klanten én voor jouw personeel. We houden afstand, maar komen toch bij elkaar.

“Geen cash, maar gepast betalen”
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Deze ondernemers gingen je voor!
Studentenvereniging D.E.R.M.
De Amsterdamse studentenvereniging D.E.R.M. heeft haar volledige bar- en muntenverkoop
ingericht met Payconiq Go. Leden kiezen het bedrag, scannen de QR-code en schaffen
snel drankmunten aan. Dankzij het gemak van mobiel betalen beschikt de soos over een
duidelijke, inzichtelijke administratie en is er meer tijd voor gezelligheid.

Meisjes van de wijn
Meisjes van de Wijn organiseert proeverijen bij mensen thuis, staat met een mobiele wijnbar
op diverse festivals en evenementen en duikt ook op aan het strand. Die mobiele werkwijze
vraagt om een flexibele betaaloplossing. Met Payconiq Go rekenen klanten eenvoudig per
glas af. Hetzelfde betaalgemak, op elke locatie.

Stroopwafelkraam De Jong
“Voor onze vaste en meest toegankelijke producten kan de consument bij onze kraam
een QR-code scannen op een sticker met een vast bedrag en zo afrekenen. Voor andere
bestellingen is Payconiq Go een perfecte oplossing naast de betaalterminal.”

Fosfor Zandvoort
Vanaf het nieuwe zomerseizoen kunnen bezoekers van strandpaviljoen Fosfor in Zandvoort
veilig en snel betalen met Payconiq Go. Voor de verhuur van strandbedjes, parasols en
windschermen voert het paviljoen QR-code betalen van Payconiq in als betaaloplossing.
Payconiq Go is ook te scannen vanaf 1,5 meter afstand en daarmee een verantwoorde
manier van betalen.

Wil je jouw klanten laten betalen met Payconiq? Meld je vóór
30 juni 2020 aan en betaal drie maanden geen transactiekosten!
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Pay fast,
Pay easy,
Payconiq
Meld je aan

www.payconiq.nl/aanmelden
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