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A Cellum innovációja Egyiptomban is bizonyíthat 

Közel-Keletet és Észak-Afrikát is meghódíthatja a készpénzmentes 
kereskedelem 

Kairó, 2016. június 2. – A magyar tulajdonú Cellum, Európa egyik vezető mobiltárca-
szolgáltatója a Metel Egypttel írt alá együttműködési megállapodást Abd El-Fattah El-Sisi 
egyiptomi elnök és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében, a miniszterelnöki 
látogatáshoz kapcsolódó üzleti fórumon. A Metel a megállapodás részeként a Cellum 
mobilfizetési szolgáltatásait terjeszti el az Közel-Keleten és Afrikában, jelentősen fejlesztve 
ezzel a térség elektronikus kereskedelmét. 

Ázsia után újabb régió mobilfizetési piacát veszi célba a Cellum: a közel-keleti, észak-afrikai 
régió országai közül elsőként Egyiptomban vehet részt a készpénzmentes kereskedelem 
fejlesztésében. A térségben általában rendkívül kevéssé elterjedtek a hagyományos banki 
szolgáltatások, Egyiptomban például a lakosság mindössze 10%-a rendelkezik bankszámlával.  

Bár az e-kereskedelem lendületesen nő Egyiptomban, az ilyen vásárlások 80%-áért továbbra 
is kiszállításkor, készpénzben fizetnek. Másfelől az országban szinte mindenkinek van 
mobiltelefonja, melyek kétharmada okostelefon. Az egyiptomi kormány a pénzügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a gazdasági növekedés elősegítése érdekében 
elkötelezte magát a készpénzmentesítés mellett, amit számos más intézmény támogat. A 
2008-ban létrejött Metel Csoport is a gazdaság fejlesztését határozta meg legfőbb céljaként, 
munkájukkal szeretnék felzárkóztatni a közel-keleti, észak-afrikai régió pénzügyi kultúráját a 
világ élvonalához. 

“A világ a készpénzmentes kultúra felé halad, ez nem kérdés. Nagy várakozással nézünk a 
jövőbe és hiszünk abban, hogy a Cellum biztonságos mobiltárca-szolgáltatásainak 
bevezetése nagyot fordít majd a helyi piacon és alapvető változásokat indít el ” – mondta 
Ahmed Mekky, a Metel Csoport elnök-vezérigazgatója. 

A Cellum mobiltárca-szolgáltatásai egyre népszerűbbek Délkelet-Ázsiában, de a cég most 
először evez közel-keleti vizekre, hogy részese legyen egy fejlődésben lévő pénzügyi kultúra 
kialakulásának.  

“Kiemelten fontos számunkra a közel-keleti, észak-afrikai régió, hiszen a piac volumene 2020-
ra a 2014-es 7 milliárd dollárról duplájára nőhet. A legerősebb országok Szaúd-Arábia, az 
Egyesült Arab Emirségek és Egyiptom, azt szeretnénk, hogy ezek az országok is a Cellum 
szolgáltatásaival induljanak el ezen az izgalmas úton a készpénzmentes kereskedelem felé” – 
mondta Garamhegyi Ábel, a Cellum vezérigazgató-helyettese.  

-        VÉGE       - 
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A Cellumról 
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az 
okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A 
cégcsoport banki biztonsági szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét 
lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) 
technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.1 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal 
rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg, így 
megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági 
szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel 
havonta. A cég számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a 
MasterCard, az OTP Bank, az Erste Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, a 
Fastacash, a PaysBuy, a Kalixa és a Credorax. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú 
telefongyártója, az Evercoss is: 2016 végére a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül 
előtelepítve a Cellum mobiltárcája. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 
2011-ben, több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 

Honlap: cellum.hu, Twitter: @cellum_group 

 

A Metelről 
A Metel Csoportot 2008-ban alapította Ahmed Mekky. A cégcsoport leányvállalatai 
különböző területen tevékenykednek, ám céljuk közös: állami és magánszektorbeli 
stratégiai partnerségeken keresztül felzárkóztatni a közel-keleti és észak-afrikai régiót a 
nyugati világhoz. Üzleti szolgáltatásai számos gazdasági szektort lefednek, így az 
ingatlanpiacot, kockázati tőkét, magántőkét, távközlést, infrastruktúrát, egészségügyet és 
tanácsadást. 

 

Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba! 
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