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• Különböző iparágak hogyan mozdulnak a digitalizáció világában. 

• Milyen kihívásokkal kell szembe nézni ezen az új hadszíntéren.

• Minden résztvevőnek alkalmazkodnia kell az „új világhoz”, amit 

nem feltétlen az iparági konkurencia diktál.

• Újdonság a retail iparágban – avagy a Digitális Kupontárca 

• A pénzügyi világ digitális megoldása – Integrált Vállalatirányítási 

rendszerek a pénzügyi vállalkozások számára

• Kerekasztal beszélgetés a terület elismert szakembereivel.

Kerekasztal megbeszélés

Mai témáink



Digitalizáció

• Digitális korosztály előre törése 
• Digitális eszközök univerzális felhasználása 

• vásárlás, bankolás, ügyintézés, okos otthon, sport, egészség, 
zene, könyv

• Mobil eszköz penetráció ugrás szerűen nő
• Okos telefon penetráció 95%

• COVID – HomeOffice
• digitális ügyintézés, ételrendelés, vásárlás otthonról

• Környezetvédelem 
• Papír mentes megoldások

• Felgyorsult világban élünk – 7mp-es szabály
• Költség csökkentés – Folyamatok automatizálása

Kihívások a legtöbb iparág számára



Háttér

HŰSÉG RENDSZEREK

• A jelenlegi marketing 
eszközök túlságosan 

széttagoltak
• Alacsony a célba jutási arány 

és az is nehezen mérhető, 
hogy mely akcióhoz 

kapcsolható
Több, mint 10Mrd Ft-ra tehető 

az éves kupon értékesítés 
volumene

150 nagyobb 
hűségrendszer van a 
magyar piacon

Minimum 3 
hűségkártyát hordunk 
magunkkal

6

3

150

5

Egy átlagos magyar 
fogyasztó 6 hűség-
rendszernek a részese

Legalább 5 kártyát 
tartunk a tárcánkban

DIGITALIZÁCIÓBAN 
ÉRINTETTEK KÖRE



Hisszük, hogy lehet egyszerűbb!

Visszajelzés a 
statisztikákon keresztül

Egyszerű, személyhez 
kötött beváltás

Digitális ajánlatok

Digitális kommunikáció 
a vásárlókkal

Mobiloy
APPLIKÁCIÓ

A digitális lojalitás rendszer



Digitális....

Ügyfél Kártya Azonosítás Ajánlatok



Webes portál 

+ +

A Mobiloy rendszer részei

Applikáció Applikáció

PARTNERI RENDSZER RÉSZEI VÁSÁRLÓI RENDSZER RÉSZE



Mobiloy App Funkcionalitás

Regisztráció

Hűségkártyák nyilvántartása

Ajánlat folyam

Kupontárca az beváltandó 
ajánlatokhoz

Felhasználót azonosító e-
card QR- és vonalkóddal

Nyilvános és személyre 
szabott ajánlatok

Nyeremény játékok

Bérletek



Mobiloy App Funkcionalitás



Az ajánlatok menügomb alatt találjuk meg az összes vállalat ajánlatát. Ha 
belépünk a menübe, akkor az ajánlatok profilképét látjuk és görgetve lehet 
keresni közöttük. Az ajánlat profilképre kattintva kinyílik az ajánlat részletes 

leírása is és itt tudjuk az érdekel gombra kattintva a kupontálcába tenni.  

Ajánlatok



Ide kerülnek azok az ajánlatok amelyeket megjelölünk, hogy érdekel! 
Amennyiben ebbe a menüpontba kerül az ajánlat a rendszer automatikus 

figyelmeztető e-mail-ket küldd, hogy napon belül lejár az ajánlatod menj és 
váltsd be!

Kupontálca



Ecard

Az e-kártyával lehet elvégezni az azonosítást és az ajánlatok beváltását, úgy 
hogy a parterapplikációval lefényképezzük a QR kódot és a partner appban 
megjelennek a vevő által választott ajánlatok információi. 



Tranzakcióim

Itt találhatóak meg a beváltást követően a tranzakciók



Hűségkártyáim

Ebben a menüpontban digitalizálni lehet a hűségkártyákat és akár a 
személyes vagy bármilyen okmányok digitális verzióban el lehet készíteni és 
tárolni. A rendszerben állnak sablonok rendelkezésre illetve újakat is létre 
lehet hozni. 



Ebben a menüpontban egyrészt a saját adatok találhatóak meg amelyeket 
meg lehet változtatni. Másrészt a be lehet állítani hogy, az érdeklődési 
körömnek megfelelő ajánlatokat lássam az applikációban. 

Profilom



Beállítások

A beállítások menüpontban lehet beállítani, azt hogy milyen módon kapjak 
tájékoztatást az ajánlatokról.



Mobiloy Partneri App Funkcionalitás

Regisztráció

Eltérő beváltási pontok 

kezelése

Mindezt plusz eszközök és beruházás nélkül, az alkalmazottak 

saját okostelefonján keresztül, mégis biztonságos felhasználó 

nyilvántartással!

Felhasználót azonosítása  

e-card segítéségével

Felhasznált kedvezmény 

személyhez rendelése



Mobiloy Portál Funkcionalitás

• Digitális ajánlatok 
készítése

• Ügyfelek, 
kereskedelmi 
egységek és 
alkalmazottak 
kezelése

• Minden adat nyomon 
követése élő 
statisztikákkal



Mobiloy ajánlatok paraméterezéssel

• Kuponok
• Kedvezmények
• Bérletek
• Ajándékok
• Nyereményjátékok

• Nyilvános és 
személyre szabott 
ajánlatok



Az ajánlatok létrehozása
1- BELÉPÉS A RENDSZERBE

3- ÚJ AJÁNLAT KÉSZÍTÉS

4- AZ AJÁNLAT PARAMÉTEREINEK 
RÖGZÍTÉSE

5- AZ AJÁNLAT MEGJELENIK AZ 
AJÁNLATOK KÖZÖTT

6- AZ AJÁNLAT 
MEGJELENIK AZ 
APPLIKÁCIÓBAN

2- BELÉPÉS AZ AJÁNLATKÉSZÍTÉS 
MENÜPONTBA



2- A partneri 
appal 

lefényképezi
k a QR kódot

3- A partneri appban 
láthatóvá válnak a 
vásárló ajánlatai

4- A partneri 
appban az 

ajánlat 
beváltása

5- A backend 
rendszerben 
megjelenik a 
fogyasztás

6- A vásárló 
látja a saját 

appban a 
beváltást

1-Vásárló 
bemutatja 
QR kódját  

A beváltás…

…avagy a 360 fokosság elve



1-Vásárló bemutatja QR kódját  

A felhasználó az 
alábbi ajánlatot 

szeretné 
beváltani a 
kereskedő 
cégnél. A 

felhasználó 
belép az 

applikációba és a 
menüpontok 

között 
kiválasztja az E-

card-ját.  

A beváltás



2- A partneri appal lefényképezik a QR kódot

A beváltás

A partner 
munkatársa 

belép a Partneri 
applikációba. 
Kiválasztja az 

azonosítás 
menüpontot és 
lefényképezi a 
fogyasztó QR 

kódját. 



3- A partneri appban láthatóvá válnak a vásárló ajánlatai

A beváltás

A partner 
applikációban 

láthatóak a 
fogyasztó mely 

ajánlatokat 
utasította vissza, 

vagy tette a 
kupontálcába 
vagy hagyta a 

nyitott ajánlatok 
között. 



4- A partneri appban az ajánlat beváltása

A beváltás

Ki kell választani 
az ajánlatot amit 

be akarunk 
váltani és 

rákattintani, a 
Kedvezmény 
felhasználása 

gombra. 



5- A backend rendszerben megjelenik a fogyasztás

A beváltás

Az bolt 
adminisztrá-
tora belép a 

Mobiloy
backend 

rendszerébe. 
A 

tranzakciók 
menüpontra 
kattint. Itt ki 

lehet 
választani az 
időszakot és 

meg lehet 
nézni a 

beváltást.  



6- A vásárló látja a saját appban a beváltást

A beváltás

Ki kell választani 
az ajánlatot amit 

be akarunk 
váltani és 

rákattintani, a 
Kedvezmény 
felhasználása 

gombra. 



Minden platformon



Az applikáció előnyei

Széles körű általános és 
célzott kedvezmény 
rendszer

Digitális kommunikációs 
csatorna a vásárlókkal

Többlet információ a 
vásárlókról és az 
ajánlatokról

Olcsón, nagyobb 
beruházás nélkül 

bevezethető



Célcsoport

16 év felettiek
Okos telefonnal 
rendelkezők: 
2019: ~70% (2021: ~95%)

~8 MILLIÓ FŐ

Az okostelefonok mind a vásárlóknál, mind a szolgáltatók 
folyamatosan rendelkezésre állnak

A Mobiloy Applikációval 
egyik oldalon sincs szükség új eszköz használatára, 

így minden érintett fél számára 
kényelmes és célszerű a használat



Miért a Mobiloy?

Működő, elérhető saját fejlesztésű app!
Meglévő, újra felhasználható funkciók: 

• Hírfolyam
• Személyhez rendelés
• E-card azonosítás
• Bérlet kezelés
• Fizetési megoldások
• Digitális 

dokumentumkezelés
• Szerződés adminisztráció
• Hátralék kezelés

• Online szerződéskötés
• Több csatornás ügyfél 

kommunikáció
• Ügyfél fiók
• Adatszolgáltatás
• Eltérően működő szereplők 

összekötése
• Milliós nagyságrendű 

tranzakció stabil kezelése
• Üzemeltetési tapasztalat


