
Platba MALL Pay
Pomáháme lidem dokončit  
nákup bez překážek
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Proč mít platbu  
MALL Pay v košíku?

1 miliarda za reklamu v roce 2019
Díky členství ve skupině ČSOB a MALL Group investujeme miliony do reklamy  
a data střežíme jako oko v hlavě. 

240 miliard je hodnota všech nedokončených nákupů
Využijte potenciálu nedokončených nákupů v české e-commerce.

61 % nedokončí nákup kvůli platebním metodám
MALL Pay je bez fixního poplatku a bez obav z dokončení nákupu.

Až 50 % zákazníků MALL Pay přijde díky nám
Zvýší se obrat a konverze.

Nárůst frekvence nákupů o 20 %
Průměrný nárůst u zákazníků s MALL Pay.
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Kde všude vás jako  
partnera uvedeme? V newsletterech a push zprávách

Na sociální síti Facebook

V seznamu partnerů na webu

V displejových kampaních

Na úvodní straně mallpay.cz

V pořadech a kampaních s MALL.TV

Na prémiovém banneru v zákaznické zóně

e-mailových
adres100 tisíc

návštěv  
za měsíc20 tisíc

uživatelů  
za týden150 tisíc

přístupů  
za měsíc50 tisíc



Zapojíte se do programu odměn pomocí promo kódů,  
které přidáme do věrnostního programu.

Slevy na vaše zboží/služby vidí i lidé, kteří u vás zatím nenakoupili 
a vy tak oslovíte nové klienty.

Promo kód může být jak na konkrétní zboží, tak i na značku  
či na celý sortiment.

Získáte nové zákazníky, vyprodáte sklady, zaujmete novým 
produktem a to vše zcela bez poplatků za umístění slevy.

Zákazník si vygeneruje daný kód za nasbírané body za nákupy 
s MALL Pay a uplatní jej při nákupu u vás.

E-shop Mujkoberec.cz se zapojil se slevou 10 % na celý sortiment 
a 50 poukazů bylo vykoupeno za pár hodin.

03
Jediná platba 
s věrnostním programem
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Co platba s MALL Pay  
přináší zákazníkovi?

Platí za nákup kdykoli do 14 dní po jeho doručení,  
má čas na prohlédnutí a vyzkoušení.

Pro většinu zákazníků je důležitá JISTOTA dobrého nákupu  
a díky platbě po prohlédnutí zboží se nebojí nakoupit.

Pro zákazníka je platba s MALL Pay zcela zdarma,  
v budoucnu si může platby za nákupy odložit na později.

Vy dostanete zaplaceno ihned po odeslání zboží nebo doručení 
služby a zaplacení od zákazníka dále neřešíte.

Za nákupy získává body – vymění je za slevy na zboží od partnerů, 
delší záruku či dopravu zdarma.


