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Η εταιρία Zoidpay έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω της και έχει ήδη 

συνάψει πολύ σημαντικές συνεργασίες με Διεθνή Brands! 
 

Τι αρέχει η
 

• 
 
 
                 
 
 
 

Ανέπαφη κάρτα, με ενσωματωμένο έξυπνο τσιπ το οποίο συγχρονίζει την 
κάρτα με την εφαρμογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού μέσω της λειτουργίας NFC 
του κινητού. Επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν άμεσες συναλλαγές μεταξύ 

τους ή να κάνουν αγορές από εμπόρους. 
✓ Ανέπαφα 

Λαμβάνοντας υπ όψιν την ήδη γνωστή συνήθεια των ανθρώπων να πληρώνουν 
κάθε μέρα με ανέπαφες κάρτες την εφαρμόσαμε και για πληρωμές crypto 
συνδυάζοντας την άνεση της παραδοσιακής τεχνολογίας με τα οφέλη του 
blockchain. 

✓ Αποκεντρωμένη 
Κανένας φορέας δεν κατέχει την κάρτα, είναι ανώνυμη, δεν εκτυπώνονται 
διαπιστευτήρια στην κάρτα, γεγονός που την καθιστά διανεμητέα παγκοσμίως, και 
μια ιδανική λύση για αποκοπή των τραπεζών. 

✓ Απευθείας Μεταφορές 
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Ένα άγγιγμα για να πραγματοποιήσετε απευθείας μεταφορά κρυπτονομισμάτων 
για μια συναλλαγή μεταξύ ομότιμων καρτών. 
 

H ZoidPay είναι για τις πληρωμές με Crypto ότι και η VISA 
 

• Πορτοφόλι

Μια φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή για κινητά. 
Αφού εγκατασταθεί, επιτρέπει σε οποιαδήποτε συσκευή NFC 
να λειτουργήσει ως POS. Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας του 
οικονομικού συστήματος της ZoidPay , καθώς ότι 
αναπτύσσουμε μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από αυτό. 

✓ Πρόσβαση στο ZoidShop 
Μεταφέρετε κρυπτονομίσματα επιλέγοντας το νόμισμα, εισάγοντας 
τη διεύθυνση του πορτοφολιού του δέκτη και το προς αποστολή 
ποσό. 
Αποκτήστε πρόσβαση στην αποκεντρωμένη αγορά μας για να 
αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας  Zpay. 
 
* Στο μέλλον θα προστεθούν περισσότερα νομίσματα. 
 

Η μεταφορά θα γίνεται με ένα άγγιγμα της κάρτας ZoidPay. 
Μετά από αυτό, ο δέκτης θα επιλέξει το διακριτικό σήμα του νομίσματος, θα εισαγάγει 
το ποσό και θα επιβεβαιώσει την αίτηση. Αφού ο αποστολέας αποδεχτεί, η συναλλαγή 
ολοκληρώνεται. 
 

 

• 
. 

Η Υπερίων βασικός συνεργάτης και αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό της Smart Business Card της Zoidpay παρουσιάζει την 

επαγγελματική κάρτα Cardanti! 
Τη μοναδική έξυπνη επαγγελματική κάρτα που χρειάζεστε 

 

Λεία Κομψή Ευέλικτη 
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Σε ένα λεπτό είναι έτοιμη 

για χρήση 
Συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που θέλετε να μοιραστείτε 
χρησιμοποιώντας την κάρτα 

Cardanti και είστε έτοιμοι να τη 
χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να 

προσθέσετε ή να αλλάξετε 
πληροφορίες στην κάρτα σας 

ανά πάσα στιγμή 

 

Σε μία κάρτα, όλα τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας 

Τα τηλέφωνα, οι διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι 

ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ), τα 

άρθρα, το βιογραφικό σας ή 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θέλετε να 
μοιραστείτε, είναι όλα αποθηκευμένα 

στην Cardanti κάρτα σας 

 

Ένα άγγιγμα, 
Χωρίς εφαρμογή 
Μόλις ακουμπήστε το 

πίσω μέρος ενός 
smartphone το 

πρόσωπο το οποίο 
συναντάτε αποθηκεύει 

τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας στη λίστα επαφών 

του smartphone του 

 

 
 
Οφέλη  

 

• Μεταφέρετε παρουσιάσεις, βίντεο, βιογραφικό σημείωμα και πολλά άλλα. 

• Ακουμπήστε μία φορά για να μεταφέρετε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

• Προσθέστε ή αλλάξτε πληροφορίες ανά πάσα στιγμή 

• Μειώστε δραστικά το κόστος της εκτύπωσης επαγγελματικών καρτών κάθε μήνα! 

• Ποτέ δεν θα ξεμείνετε από επαγγελματικές κάρτες ξανά! 
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• Πανίσχυρο εργαλείο marketing & branding! 

• Οικολογική και έξυπνη επαγγελματική κάρτα! 

• Εξαιρετικός & μοντέρνος σχεδιασμός.  

 

QR Scan, για οποιοδήποτε smartphone 
 

Κάθε κάρτα Cardanti έχει έναν κωδικό QR τυπωμένο στο πίσω μέρος που περιέχει όλα τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας. Ο καθένας ενεργοποιώντας τον σαρωτή του κινητού του, μπορεί να σαρώσει τον 

κωδικό QR και να αποθηκεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο smartphone του. 
 
 
 
 

 

 

 
 

✓ Κόστος κάρτας : 29,90€* Εφάπαξ 

✓ Κόστος εκτύπωσης ονόματος επιχείρησης στην κάρτα: 4€* 

✓ Κόστος εκτύπωσης λογοτύπου επιχείρησης στην κάρτα: 8€* 

 
* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 

Φωτεινές αποχρώσεις 

   
Μπλε του πάγου Ψίθυρος  μέντας Πορφυρό κόκκινο 

Σκούρες αποχρώσεις 

  
 

Μπλε του ζαφειριού Σμαραγδένιο πράσινο Πορφυρό κόκκινο 
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Εάν έχετε επιχείρηση και σας ενδιαφέρει η προώθηση της κάρτας Cardanti 

μέσω αυτής επικοινωνήστε μαζί μας. 
 

Η Υπερίων επενδύει σήμερα στην αγορά του αύριο σε συνεργασία με 
τις κορυφαίες εταιρίες Τεχνολογίας 

 

Μία από αυτές είναι σίγουρα η….Zoidpay! 
 
 

One Word…..One World!!! 
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