ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρίσι, 28 Φεβρουαρίου 2019

Η MyBank ανακοινώνει τον νέο Country Representative της στην
Ελλάδα
Παρίσι – 28 Φεβρουαρίου 2019 - Η MyBank, η λύση
ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία παρέχει -σε
καταναλωτές, εταιρείες και δημόσιους φορείς- τη
δυνατότητα πραγματοποίησης και είσπραξης ασφαλών
πληρωμών χάρη στην ηλεκτρονική τραπεζική, είναι στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Πάρης Κορωναίος
αποτελεί μέλος της εταιρείας ως Country Representative
της MyBank στην Ελλάδα. Ο Πάρης διαθέτει πολυετή
γνώση της ελληνικής αγοράς και θα παρέχει την στήριξή
του στην ανάπτυξη της MyBank εντός του ελληνικού
ψηφιακού οικοσυστήματος.
Έχει εργαστεί στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness) για περισσότερα από
δέκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Πάρης συνέβαλε στην υλοποίηση
πολλών επιτυχημένων έργων, όπως αυτών της καθιέρωσης του πρώτου Σήματος
Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (GR.EC.A. Trustmark), την υπογραφή
του Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, τη δημιουργία των evolution Awards (τα ελληνικά βραβεία Ηλεκτρονικού
Εμπορίου κι Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και σεμιναρίων. Ως ενθουσιώδης υποστηρικτής του eCommerce, ο Πάρης έχει
διοργανώσει ορισμένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια eBusiness στην Ελλάδα, ενώ
υπήρξε συνιδρυτής του ενημερωτικού portal EcommerceNews.gr.
Ο Πάρης έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού
Εμπορίου (GR.EC.A.), Επικεφαλής του Τμήματος eTraining της Convert Group, Στέλεχος
της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και ιδρυτής της δικής του
εταιρείας ψηφιακών εκδόσεων.
«Η Ελλάδα σημειώνει αξιοσημείωτη ανάπτυξη στις ηλεκτρονικές πληρωμές, τουλάχιστον
διπλάσια σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Πάρης Κορωναίος θα διαδραματίσει έναν πολύ
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική προώθηση της παρουσίας της MyBank σε μία από τις
βασικές μας αγορές. Η τεχνογνωσία και το δίκτυό του θα είναι ζωτικής σημασίας για την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης αυξανόμενου αριθμού καταναλωτών, εμπόρων και
προμηθευτών», ανέφερε ο Tarik Zekti, Managing Director της MyBank.
«Η ανάληψη της θέσης του Country Representative της MyBank στην Ελλάδα αποτελεί για
μένα τιμή, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη. Η MyBank ήδη συνιστά μία αξιόπιστη κι
αναγνωρισμένη λύση στην Ελλάδα όσον αφορά στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών
πληρωμών με ασφαλή, γρήγορο κι εύκολο τρόπο. Ανυπομονώ, με την υποστήριξη των
συναδέλφων μου, να οδηγήσω την MyBank σε μία νέα φάση ανάπτυξης στην αγορά»,
δήλωσε ο Πάρης Κορωναίος.
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Σχετικά με την MyBank

Η MyBank

(www.mybank.eu) αποτελεί μία λύση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (eauthorisation), η οποία διευκολύνει πελάτες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στην online
πραγματοποίηση πληρωμών και συλλογή χρημάτων με τη χρήση του home banking ή
διαύλων κινητής τηλεφωνίας (mobile channels).
Η λύση αυτή η οποία κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμη για
όλους του Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (PSP) στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ
(Single Euro Payments Area, SEPA), περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων
και ιδρυμάτων πληρωμών.
Η MyBank υποστηρίζει τις πληρωμές ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω του συστήματος
Μεταφοράς Πιστώσεων SEPA (SEPA Credit Transfer - MyBank Payments), καθώς και την
δημιουργία, τροποποίηση και ακύρωση ηλεκτρονικών εντολών Άμεσης Χρέωσης SEPA
(MyBank Mandates). Η MyBank μπορεί, επίσης, να υποστηρίξει τους Παρόχους
Υπηρεσιών Πληρωμών παρέχοντας υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας και σύναψης
συμβάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Η MyBank βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της PRETA S.A.S., θυγατρικής της
EBA CLEARING, πάροχο πανευρωπαϊκών λύσεων υποδομών πληρωμών.

Ακολουθήστε την MyBank στο twitter (https://twitter.com/MyBankPayments) ή στο LinkedIn
(http://www.linkedin.com/company/MyBank) για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα
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