
BARION ESETTANULMÁNY
AZ E-PÉNZ BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON



ALAPADATOK

Ügyfél: Barion - Sense/Net Zrt. (Engedélyszám: H-EN-I-1064/2013, Pénzintézeti 
azonosító: 14859034)

A Barion Magyarország egyetlen engedélyezett e-pénz kibocsájtója, mely a Magyar 
Nemzeti Bank engedélye alapján és felügyelete alatt folytatja tevékenységét.

A projekt célja: bemutatni az e-pénzt Magyarországon, és megkülönböztetni a 
Barion szolgáltatását más elektronikus fizetési módoktól.



CÉLCSOPORTOK

(idősorrendben)

-Autóvezetők (a Barion iOS és Android alkalmazás terjesztése)

-Általános vásárlók (mindenki, aki bankkártyával rendelkezik)

-Boltok, kereskedők (iBeacon és Barion POS terminálok)

-Üzleti partnerek (olyan weboldalak, mint a Jófogás.hu, valamint olyan alkalmazások 
és start-up cégek, mint a Yummber)

-Üzleti befektetők

-IT fejlesztők (Alkalmazásprogramozási interfész, webáruházak és  rendszerek 
fejlesztői)



SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Összesen 7 kiadott sajtóközlemény:

2014. november 28. 

 

Black Friday – Ma ingyen lehet parkolni az országban 

  

Aki a mai napon, illetve a következő három pénteken a Barion e-pénzének 

segítségével parkol, az visszakapja, amit erre költött. Magyarország egyetlen 

engedélyezett e-pénz szolgáltatója így népszerűsíti fizetési megoldását. 

Budapest, 2014. december 18.  

 

PCI DSS a Barionnak 

 

Megszerezte a PCI DSS tanúsítványt a Barion, mely szükséges ahhoz, hogy az 

egyetlen engedélyezett magyarországi e-pénz szolgáltató bankkártyaadatokat is 

kezelhessen. 



Budapest, 2015. március 31. 

 

Készpénzből e-pénzt csinál az automata 
 

Mostantól negyven budapesti terminál segítségével válthatjuk elektronikus pénzre 

készpénzünket. Az e-pénz ezután azonnal felhasználható, így lehet vele parkolni, 

elküldhető valakinek e-mailben, vagy át is utalhatjuk egy bankszámlára. Az 

anonim Barion tárca feltöltésre is alkalmas hálózat még ebben az évben 

országosra bővül, karácsonyig ezer terminál a cél. 

Budapest, 2015. március 3. 

 

Így fizethetsz kártyával a haverodnak 

 

A Barion bevezette a kártyás turbófeltöltést, így mostantól egyetlen perc alatt 

fizethetünk bármilyen összeget a bankkártyánkkal – egyenesen a barátunk e-mail 

címére. 

Budapest, 2015. július 10. 

 

E-pénz a kasszákban 

 

Több mint ezer, a NAV működési engedélyével rendelkező pénztárgépbe kerül be 

az elektronikus pénz elfogadásának lehetősége, ami jelentős lépés a 

készpénzmentes világ felé. Hamarosan trafikokban és közértekben is fizethetünk 

e-pénzzel. 



Budapest, 2015. július 22. 

 

Bankkártyás fizetés webáruházakhoz 5 perc alatt 

 

A Barion integrálta e-pénz és bankkártya-elfogadási rendszerét a Wordpress platform legnépszerűbb e-

kereskedelmi rendszeréhez. Aki WooCommerce webáruházat üzemeltet, ezentúl villámgyorsan, 

rendkívül alacsony jutalékok mellett és személyes szerződéskötés nélkül tudja bevezetni a kártyás 

fizetést. 

Budapest, 2015. szeptember 15. 

 

Magyar cég pörgetheti feljebb a közösségi gazdaságot 

 

A Barion megoldotta a sharing economy elvén működő start up cégek egyszerű 

pénzügyi elszámolását. A most bemutatott webes és mobil fizetőkapura építve 

teljesen új közösségi piacterek jöhetnek létre. 



INTERJÚSZERVEZÉS

Annak érdekében, hogy elérjük a Barion potenciális befektetőit, interjúkat 
szerveztünk a legfontosabb gazdasági médiumokkal, közöttük a HVG-vel, a
Figyelővel, a Gazdasági Rádióval, a Forbes magazinnal.



EREDMÉNYEK

1. 169 sajtómegjelenés, összesen 55,7 millió forint AVE értékben. 

2. Főbb nyomtatott megjelenések: HVG, Figyelő, Forbes, Napi Gazdaság, Portfolio.hu, és még sok egyéb.

3. A Barion sikeresen zárta le első befektetési körét, és szerzett olyan tőkét, melyből a külföldi terjeszkedést 
meg tudja valósítani.

4. A Barion sikeresen különböztette meg szolgáltatását a versenytársakétól – a konkurens, de engedély 
nélküli tevékenységet végző Buxa ellen eljárást kezdeményezett a felügyeletet végző Magyar Nemzeti 
Bank.

Rendelkezésre álló büdzsé: nulla forint



FŐBB MEGJELENÉSEK



BLIKK,
LAKOSSÁGI 
KOMMUNIKÁCIÓ



FORBES



HVG



FIGYELŐ



METROPOL



NAPI GAZDASÁG



TURIZMUS TREND



MEGYEI HÍRLAPOK



ONLINE



ONLINE



ONLINE



ONLINE



ONLINE



ONLINE



ONLINE



DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Weboldal tervezés



WEBOLDAL TERVEZÉS

Mivel ügyfelünk több kommunikációs 

üzenetét megváltoztatta az elmúlt 

hónapok során, ezért közösen új 

weboldal kidolgozását kezdtük meg. 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!


