O TEHNOLOGIE NOU? MARCHEAZ? REVOLU?IA ?N
SHOPPING-UL ONLINE
Locul desfasurarii: , http://www.online-online.ro
Organizator: Credius

Online-Online este o tehnologie Credius
Invented, prima de pe pia?a rom?neasc? ce
permite creditarea 100% online a cump?r?turilor
f?cute pe internet. De la ?nceputul lui 2015 ea
este disponibil? pentru magazinele online ce
opereaz? ?n Romania, devenind ?n consecin?a
disponibil? pentru clien?ii acestora, care pot
cump?ra pe credit simplu ?i rapid, de pe
canapeaua de acas?, orice bun de consum ??i
doresc. "Este o revolu?ie pe pia?a de creditare
din Rom?nia. ?n acest moment nu mai exist?
nici o alt? metod? de a ob?ine un credit pentru
bunuri de consum folosind doar canalul online,
f?r? acte suplimentare, deplas?ri ?i alte
complica?ii", declar? Andrei Buzgan, CEO
Credius IFN.
"De?i se prezint? ca fiind credite online, toate celelalte produse sunt ?n realitate
semi-online ?i implica interac?iuni offline ?i destul de multa b?taie de cap. Online-Online
face accesarea unui credit incomparabil mai simpl?". Simplitatea vine ?n primul r?nd din
integrarea procesului de creditare ?n procesul de comand? online ?i livrare. Practic,
cump?r?torul face comanda pentru bunul pe care ?i-l dore?te, comanda care include ?i
completarea cererii pentru credit, la care i se d? r?spunsul ?n 60 de minute. Apoi,
prime?te cump?r?turile acas?, ?mpreuna cu actele pentru credit, pe care le semneaz? cu
aceasta ocazie. Astfel, cump?r?torii beneficiaz? de cel mai simplu mod de a achizi?iona
bunul de care au nevoie, ?n timp ce magazinele online ??i pot cre?te rata de conversie pe
site, transform?nd mai mul?i cump?r?tori poten?iali ?n cump?r?tori reali, ?i pot creste
valoarea cump?r?turilor efectuate. Valoarea creditului poate varia de la 400 pana la
10.000 RON, cu un termen de rambursare de la 10 p?n? la 60 de luni, f?r? nici o limita de
v?rst?. Prezent pe piata romaneasc? din 2013, Credius / credius.ro, membr? a grupului
New Century Holdings din Statele Unite, este o institu?ie financiar? non-bancar?
dinamica, ?ndr?znea??, ?n plina ascensiune. Credius ??i desfa?oar? activitatea prin
intermediul a 30 puncte de lucru ?n Bucure?ti ?i ?n alte ora?e din ?ar? ?i are parteneriat
cu mai mult de 250 de magazine ?i magazine online.
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