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STARTA FÖRETAG OCH ANSLUT MOBILGIROTS TJÄNSTER
Att starta och driva eget företag innebär redan från dag 1 att ha ett väl fungerande betalningssystem
inklusive att kunna fakturera. Många startups inte känner till är att det numera finns en smart digital
tjänst MobilGirot för att kunna erbjuda sina kunder inte bara t ex bankgiro. Många nystartade
företag tänker inte ens på att erbjuda t ex kortbetalning, swish eller t o m delbetalning (men att ändå
få fullt betalt som företag), utan registerar bara ett bankgiro hos banken. Det är här MobilGirot
kommer in.
Vad innebär det att ansluta MobilGirot
Att ansluta MobilGirot är helt gratis och bara ett par minuter. Förutom att MobilGirot kan användas som ett
nytt giro har tjänsten också alternativa möjligheter. Redan innan fanns möjlighet för företagare att erbjuda
betalning med kreditkort och Swish – trots det väljer få företag detta som är ”kassalösa”, dvs inte har en
webbshop. Tillsammans med Ecster erbjuds slutkunderna nu även delbetalning som betalsätt. Delbetalningen
kan dessutom användas för både arbets- och materialkostnader. Kombinationen av våra erbjudanden blir helt
unikt på marknaden. Företaget fick tidigt en väldigt positiv feedback från kunderna, bland annat för att det
inte spelade någon roll vilket faktureringssystem de använder. MobilGirot fungerar med alla.
Samarbetet med Ecster
MobilGirot har etablerat sig som en ny aktör 2017, och satsar på en digital betallösning för de som driver
företag. Ecster har en lång historia av att erbjuda betallösningar och bättre köpupplevelse till både företag och
konsument. Samarbetet innebär att Mobilgirot nu även kan erbjuda delbetalning som betalsätt till de företag
som har privatkunder. Ett vinnande koncept för både företagaren och konsumenten!
Stefan Thorberg, VD på MobilGirot säger;
- Vi vill konkurrera med de traditionella girotjänsterna, exempelvis Bankgirot. Det var så det började d v s att bli
ett clearing-hus som säkerställer att betalning sker mellan parterna. Idag erbjuder vi så mycket mer som är
inbyggt i betaltjänsten som gör det till ett väsentligt intressantare alternativ än factoring och liknande tjänster
på marknaden.
Yonnie Bergqvist, CEO på Ecster säger;
- Vi tycker att Mobilgirot är en intressant aktör som satsar på företagarna. Att de redan har lyckats teckna avtal
med de flesta större handelshusen och grossisterna i Sverige är imponerande. Med vår lösning för delbetalning
inbyggd i tjänsten ger vi företagaren också ett konkurrensmedel till slutkund.
Thomas Schmitt som är COO på MobilGirot berättar vidare att vi nu ökar takten i marknadsarbetet. Företaget
har bl a lanserat betaltjänsten via handelshus i byggbranschen och har redan hundratals registrerade företag
som är igång. Satsar på alla typer av tjänsteproducerande företag. Företaget fick tidigt en väldigt positiv
feedback från kunderna, bland annat för att det inte spelade någon roll vilket faktureringssystem de använder.
MobilGirot fungerar med alla. I betaltjänsten har det även byggts in funktionalitet för flera s. k plus-tjänster
med E-sedel, ROT- respektive RUT-avdragsfunktion för att underlätta administrationen och spara tid. Allt utan
extra kostnad.
- En kund berättar att han skickade sin faktura med mobiltelefonen på plats hos slutkund efter utfört arbete
och trots 30 dagars kredit så fick han betalt på 13 minuter. Det måste vara något slags rekord avslutar Thomas
Schmitt.
- Att vara framgångsrik som företagare börjar förstås med att man är duktig entreprenör och utför ett
kvalitativt arbete. Vi vet att många klagar på andra aktörer inom betaltjänster för att det är krångligt att
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hantera och svårt för slutkunden att se vem som är avsändare. Vi har valt en helt annan väg med MobilGirot
som förstärker kundrelationen än mer och som hjälper företagaren att ha ordning och reda. Fokus på
kundrelationen och en köpupplevelse där slutkunden förstår villkoren för sitt köp, är något som vi delar med
Ecster. Vårt samarbete med Ecster blir därför en viktig pusselbit i vår satsning på ”företagar-Sverige” avslutar
Stefan Thorberg.

Om MobilGirot, www.mobilgirot.com
MobilGirot grundades i januari 2017. Företaget ska bli ledande inom EU och vara det självklara alternativet för företag "på
marken" såsom andra aktörer blivit för e-handeln. Via samarbeten skapar vi fördelar både för säljare och köpare som är
helt unika på marknaden. Konceptet är i första hand framtaget för tre målgrupper, service- och tjänsteföretag, handelshus
– och grossister och föreningar.. I dagsläget har vi ca 700 företag som använder MobilGirot. Företaget har mångårig
erfarenhet och kompetens i såväl ledning, styrelse och bland delägarna. Företaget har sitt kontor på Kungsgatan 60 i
Stockholm.
Om Ecster, www.ecster.se
Ecster erbjuder betallösningar för alla kanaler. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar och förfinar vi våra
produkter och tjänster för att skapa bättre köpupplevelser. Idag har vi en bred palett av betallösningar för hundratusentals
konsumenter och säljföretag. Det ger konsumenter möjlighet att betala allt från de små vardagsköpen till de större
investeringarna på miljontals inköpsställen, världen över. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.
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