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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όμιλος Viva
Ο Όμιλος εταιρειών Viva είναι μια από τις κυρίαρχες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της
τεχνολογίας και αποτελείται από τη Viva Wallet Holdings SA (μητρική εταιρεία) και τις
Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ (www.viva.gr) και Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ
(www.vivapayments.com), που είναι θυγατρικές της πρώτης. Η Viva Wallet Holdings SA
(πρώην Realize SA) ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών.
 H Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (www.viva.gr) ιδρύθηκε το 2006, που αποτελεί
έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών στον
τομέα των online μεταφορικών υπηρεσιών (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, taxi), των
υπηρεσιών e-ticketing θεαμάτων, των ασφαλειών, των ξενοδοχείων και των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 Η Viva Payments (Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ) ιδρύθηκε το 2010 και διαθέτει
άδεια Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος (e-Money license), και λειτουργεί με
επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Ίδρυμα Έκδοσης Ηλεκτρονικού
Χρήματος για λειτουργία εντός EOX-31.
Βασικό προϊόν του Ομίλου Viva είναι το Viva Wallet (www.vivawallet.com), μια νέα,
ολοκληρωμένη λύση πληρωμών, για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.



Μέσω της πλατφόρμας Viva Wallet, μια επιχείρηση μπορεί να δεχτεί πληρωμές
εύκολα, με ασφάλεια και χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών.
Βασικά πλεονεκτήματά της αποτελούν η σύντομη ενεργοποίηση και οι
ανταγωνιστικές χρεώσεις.

Viva Wallet
Το Viva Wallet είναι το 1ο ελληνικό Ηλεκτρονικό πορτοφόλι και απευθύνεται σε
ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αποτελεί την βασική υπηρεσία
της Viva Payments SA που αποτελεί το μοναδικό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος της
χώρας, με επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για λειτουργία εντός EOX-31.

Viva Wallet για Ιδιώτες - https://www.vivawallet.com/el-gr/personal


Για τον ιδιώτη, το Viva Wallet, αποτελεί το 1ο ελληνικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι που του παρέχει
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Viva.gr και ταυτόχρονα αποτελεί τον πιο ασφαλή τρόπο για
ολοκλήρωση πληρωμών και μεταφορά χρημάτων σε τρίτους, εύκολα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς
κόστος. Με το Viva Wallet, o καταναλωτής πληρώνει με ασφάλεια και ένα μόνο κλικ σε e-shops που
έχουν σήμα πληρωμής Viva Wallet, αλλά και μέσω του κινητού του, σε φυσικά καταστήματα
αναζητώντας το Viva QR code στο εκάστοτε ταμείο. Επιπλέον, μπορεί να εξοφλήσει γρήγορα
περισσότερους από 300 λογαριασμούς και υπηρεσίες, να πληρώσει οποιονδήποτε επαγγελματία, ενώ
χρησιμοποιώντας τη Viva Wallet Card, που συνδέεται αυτόματα με το υπόλοιπο του Viva Wallet,
μπορεί να πραγματοποιεί αγορές σε 32 εκατομμύρια σημεία παγκοσμίως, με το σήμα MasterCard.

Viva Wallet για επιχειρήσεις – https://www.vivawallet.com/el-gr/business


Με το Viva Wallet, ο επιχειρηματίας δέχεται πληρωμές με κάθε τρόπο (κάρτες, μετρητά, ebanking,
πληρωμή με Viva Wallet, πληρωμή μέσω της υπηρεσίας Pay@Home) στο e- shop ή τη mobile
εφαρμογή, αλλά και σε φυσικά καταστήματα χρεώνοντας κάρτες πελατών του με σύγχρονες λύσεις
POS, mPOS. Πληρωμές, όμως, δέχεται και χωρίς κάρτα ή μετρητά από τους Viva Wallet χρήστες, μέσω
των πρωτοποριακών υπηρεσιών πληρωμής με Viva QR Code ή πληρωμής επιχείρησης μόνο με
εμπορικό ΑΦΜ. Στις συμπληρωματικές δυνατότητες του Viva Wallet, προστίθενται η πληρωμή
προμηθευτών και συνεργατών με μεταφορές ποσών σε IBAN, η δημιουργία ειδοποιήσεων πληρωμών,
η εξόφληση 300+ λογαριασμών και υπηρεσιών, ενώ με τη Viva Wallet Business Card, κάθε έμπορος
αποκτά πρόσβαση στα χρήματά του για περαιτέρω αγορές σε εκατομμύρια φυσικά και online
καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Viva Wallet, ο νέος σας επαγγελματικός λογαριασμός
 Αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ έναν επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρησή σας
εύκολα & άμεσα και γρήγορα https://www.vivawallet.com/el-gr/sign-up και
αξιοποιήστε τις δυνατότητες του και διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας μέσω
Internet & Mobile.

Προσφορά Συνεργασίας
H Viva Payments, διαθέτοντας την εμπειρία και αξιοπιστία σε συνδυασμό με τη
τεχνογνωσία και την κατάλληλη υποδομή με τη τελευταία τεχνολογία, προτείνει τη
παρούσα πρόταση συνεργασίας σε κάθε μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,
καθώς και για κάθε Φαρμακείο εκτός Αττικής (η πρόταση μπορεί να επεκταθεί και σε
άλλους συλλόγους του συγκεκριμένου κλάδου και εκτός Αττικής) για τη διαχείριση
ηλεκτρονικών συναλλαγών, τη πληρωμή μέσω κινητών και τη διαχείριση συναλλαγών
με χρήση καρτών μέσω τερματικών συσκευών (POS) και συγκεκριμένα:

Α. Πληρωμή μέσω κινητών με 0% προμήθεια
Β. Εγκατάσταση Τερματικών POS (για επιχειρήσεις που δεν έχουν
POS ή που έχουν μικρό τζίρο συναλλαγών)
Γ. Εγκατάσταση Τερματικών POS (για επιχειρήσεις που έχουν POS)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα ή συνδυασμό των παραπάνω.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Λουσίδης
Εμπορικός Διευθυντής
VivaWallet Holdings A.E.
Arcania Business Center, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125, Μαρούσι

Επικοινωνία
 Παραγγελίες / Πωλήσεις
o Για να λάβει κάποιο μέλος σας τη συγκεκριμένη προσφορά θα πρέπει:
 Ή να συμπληρώσει τη συγκεκριμένη φόρμα παραγγελίας
πληκτρολογώντας στη φόρμα τα παρακάτω πεδία:
 Email address: posd2d@vivawallet.com
 Κινητό Συνεργάτη: Μην το συμπληρώσετε
 Κωδικός συνεργάτη: 510011
 Ή για να επικοινωνήσει δικός μας συνεργάτης, θα πρέπει να στείλει
email ενδιαφέροντος στο posd2d@vivawallet.com

 Τηλεφωνική Υποστήριξη πελατών
o Τηλεφωνική υποστήριξη 24h * 7d στο 211 760 4000
o Μέσω email στο support@vivawallet.com

Α. Πληρωμή μέσω κινητών με 0% προμήθεια
Αποδοχή πληρωμών με κινητό τηλέφωνο με 0% προμήθεια (ΑΦΜ & QR Code)

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να ανοίξει Viva Wallet λογαριασμό (χωρίς κόστος και
συνδρομή) και να τοποθετήσει τη σχετική σήμανση (που θα την βρει μέσα στο Viva
Wallet λογαριασμό της και να αποκτήσει τη δυνατότητα να έχει πληρωμές μέσω
κινητών από χρήστες που έχουν Viva Wallet.

Β. Εγκατάσταση Τερματικών POS (για επιχειρήσεις που δεν έχουν POS
ή που έχουν μικρό τζίρο συναλλαγών)
 Παροχή τερματικού POS S800 Ethernet (σταθερό ενσύρματο τερματικό με
σύνδεση Ethernet γραμμής) με αγορά 193€+ΦΠΑ ή με ενοικίαση 8,99€+ΦΠΑ/μήνα.
Η ενοικίαση παρέχεται με 24μηνη σύμβαση και ελάχιστη παραμονή 18 μήνες. Το
μίσθωμα προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε 6μήνου.
 ΔΩΡΕΑΝ, εύκολη και γρήγορη ενεργοποίηση και εγκατάσταση τερματικού με
τηλεφωνική υποστήριξη
 Χωρίς συνδρομή και πάγιες χρεώσεις ανά συναλλαγή
 Προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών 0% ανά συναλλαγή έως 300€/μήνα και
προμήθεια 1,8% άνω των 300€/μήνα.
o Visa
o MasterCard
o Maestro

Γ. Εγκατάσταση Τερματικών POS (για επιχειρήσεις που έχουν POS)
 ΔΩΡΕΑΝ παροχή τερματικού POS S800 Ethernet (σταθερό ενσύρματο τερματικό
με σύνδεση Ethernet γραμμής) για το 1ο χρόνο.
 ΔΩΡΕΑΝ, εύκολη και γρήγορη ενεργοποίηση και εγκατάσταση τερματικού με
τηλεφωνική υποστήριξη
 Χωρίς συνδρομή και πάγιες χρεώσεις ανά συναλλαγή
 Δυνατότητα επέκτασης της ΔΩΡΕΑΝ παροχής τερματικού μετά το 1ο χρόνο
συνεργασίας αν ο τζίρος συναλλαγών υπερβαίνει τις 15.000€
 Προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών
o Visa - 0.70%
o MasterCard - 0.70%
o Maestro - 0.70%

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις το μηναίο κόστος
μίσθωσης του τερματικού κατά το 2ο έτος θα ανέρχεται σε 8,99€ (δεν περιλαμβάνεται
ο ΦΠΑ)

Πλεονεκτήματα
 Εύκολη διαδικασία αίτησης για χορήγηση POS και παράδοση εντός 2 ημερών (4
για την επαρχεία)
 Αποδοχή των καρτών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές (Contactless)
 Αποδοχή όλων των καρτών και μέσω Web POS (εντός του επαγγελματικού
λογαριασμού Viva Wallet)
 Άμεση εμφάνιση συναλλαγών μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού Viva
Wallet (Internet, Mobile)
 Εκκαθάριση συναλλαγών και πίστωση χρήματων στον επαγγελματικό
λογαριασμό Viva wallet το πρωί της επόμενης εργάσιμής ημέρας
 Δυνατότητα άμεσης εκκαθάρισης συναλλαγών με χρέωση 0,50% και ελάχιστη
χρέωση 1€ ανά συναλλαγή
 Δυνατότητα Άτοκών Δόσεων
 Τηλεφωνική Υποστήριξη
o Τηλεφωνική υποστήριξη 24h * 7d στο 211 760 4000
o Μέσω email στο support@vivawallet.com

Επιπλέον Δυνατότητες
Λύσεις πληρωμών για e-shops & mobile εφαρμογές | https://www.vivawallet.com/elgr/business/e-shop
 Εύκολη διαδικασία διασύνδεσης e-shop
o 4 τρόποι πληρωμής με ανταγωνιστικές χρεώσεις για την checkout σας:
o Με κάρτα (όλες οι κάρτες)
o Μεταφορά μέσω τράπεζας (Συνεργασία με όλες τις τράπεζες)
o Με Viva Wallet. 250.000+ ενεργοί Viva Wallet users με χρήματα στο
ηλεκτρονικό τους πορτοφόλι | https://www.vivawallet.com/elgr/business/e-shops/pay-with-viva-wallet
o Με μετρητά σε 3000+ σημεία σε όλη την Ελλάδα (Public, Βιβλιοπωλεία
Ευριπίδης, Seven Spots, Reload Stores, Shell, Media Markt, ΕΚΟ, BP) https://members.vivawallet.com/el-gr/network
 Ειδοποιήσεις πληρωμών
 Επαναλαμβανόμενες πληρωμές
 Κουμπιά πληρωμής για απλές ιστοσελίδες
 Σελίδες πληρωμών:
o Redirect
o Native
o Viva Wallet

Περισσότερες δυνατότητες | https://www.vivawallet.com/el-gr/business/features








Πληρωμή 300+ λογαριασμών & υπηρεσιών
Μεταφορά χρημάτων από Wallet σε Wallet χωρίς καμία προμήθεια
Σύνδεση με όλους τους λογαριασμούς και τις κάρτες
Πληρωμή προμηθευτών & συνεργατών
Ένας λογαριασμός για online & φυσικά καταστήματα
Καθημερινή εκκαθάριση πωλήσεων
Άτοκες δόσεις

