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QUEM	SOMOS	
Nos	da	Paytech	Holding	S.A,	desde	1998	ajudamos	nossos	
clientes	 a	 atingirem	 seus	 objetivos	 de	 crescimento	 e	
rentabilidade,	 com	 as	 mais	 avançadas	 soluções	 para	 o	
processamento	 de	 pagamentos	 e	 gerenciamento	 de	
informações.	

O	QUE	FAZEMOS	
Ajudamos	a	preparar	e	executar	soluções	para	diferentes	tipos	
de	 negócios	 no	Chile,	Colômbia	 e	 Brasil,	 tanto	 para	 empresas	
públicas	 como	 privadas,	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 e	
buscando	 gerar	 resultados	 para	 uma	 maior	 produção	 e	
crescimento	do	comércio.	
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SERVIÇOS	E	PRODUTOS	
Os	 nossos	 serviços	 e	 produtos	 nos	 posicionam	
como	 um	 líder	 reconhecido	 na	 indústria	 de	
transformação	 e	 gestão	 de	meios	 de	 pagamento.	
Nós	geramos	soluções	para	os	mais	altos	padrões	
de	 qualidade	 para	 os	 nossos	 clientes	 a	 obter	 os	
melhores	resultados	de	negócios.	



Temos	uma	historia	de	mais	de	17	anos	de	experiência	no	
mercado	de	soluções	e	tecnologias	de	software	em	pré-
pagos	e	pós-pagos	recarregaveis	e	não		recarregaveis.	
RECARREGAVEL	|NÃO	RECARREGAVEL	|	PÓS-PAGO			

Graças	as	alianças	e	
parcerias	com	as	marcas,	
os	cartões	são	aceitos	
em	todo	o	comércio	

nacional	e	internacional		

Fácil	de	recarregar	
através	da	Internet	ou	
um	telefone	celular,	

incluindo	as	recargas	de	
pré-pagos.		

SOLUÇÕES	DE	PRE-PAGO	E	POS-PAGO	

Nós	avaliamos	as	
atividades	da	organização	
para	garantir	que	eles	

estão	trabalhando	para	os	
objetivos	estratégicos.	

Nós	ajudamos	a	
aumentar	as	vendas,	

reduzir	custos	e	
fidelizar	seus	clientes.	

Nós	entregamos	soluções	para	o	gerenciamento	de	
plataformas	que	ajudam	nossos	clientes	a	alcançar	uma	
maior	eficiência	e	rentabilidade.	

PROGRAM	MANAGER	

SERVIÇOS	



Nós	oferecemos	um	programa	abrangente	de	
processamento	de	pagamentos,	integração	do	cartão	de	
pré-pagos	e	dos	cartões	Gift-Card.	

PROCESSING	SOLUTIONS	

O	usuário	pode	comprar	e	
pagar	com	o	seu	

computador	portátil	do	
mesmo	local	onde	se	

encontra.	

Integramos	programas	
de	fidelização	e	de	

incentivos.	
Você	poderá	realizar	quaisquer	operações	ou	transações	
financeiras	através	de	dispositivos	móveis,	comprar	
produtos	e	serviços,	bem	como	transferência	de	
dinheiro,	tudo	online.	

MOBILE	PAYMENT	
Ampliamos	o	valor	de	seus	
serviços	e	aumentamos	a	

sua	rentabilidade.	

Você	pode	fazer	
negócios	rentáveis	��com	

um	alcance	global.	

O	Cliente	tem	acesso	
total	em	uma	única	
plataforma	web	

integrada.	

Riscos	e	detecção	de	
fraudes	rapidamente	

informados.	

SERVIÇOS	



Asesorarías	a	pequenas,	médias	e	grandes	empresas	no	
gerenciamento	de	mídia	social,	para	ajudar	o	
posicionamento	da	marca.	Gerando	presença	nas	
vendas	de	seus	produtos	e	serviços	através	da	internet	e	
RR.SS.	

GESTÃO	SOCIAL	E-COMMERCE	PAYMENT	

Atualmente	temos	
escritórios	no	Brasil,	
Chile	e	Colômbia,	nos	

proximos	meses	
estaremos	em	Perú,	

Argentina,	Paraguay	e	
Países	do	Caribe.	

Temos	experiência	no	desenvolvimento	de	tecnologias	e	
conhecemos	o	mercado.	Assim,	temos	ferramentas	e	
tecnologia	para	melhorar	substancialmente	o	desempenho	das	
organizações	que	nos	contratam.	

CONSULTORIA	ESTRATÉGICA	E	
IMPLEMENTAÇÃO	PARA	BANCOS	E	EMPRESAS	 Nós	atendemos	os	setores:	

Telecomunicações,	
instituições	financeiras,	

indústrias,	serviços	públicos,,	
governamental,	energia	e	
serviços	bancários,	entre	

outros.	

Se	permite	contato	
direto	com	os	usuários	

da	plataforma.	

Os	Usuários	têm	o	
prazer	de	saber	que	
existe	uma	avaliação	
para	suas	compras.	

Nós	coordenamos	uma	
diferenciação	integrada	e	

reforçamos	sua	
comunicação	da	sua	

marca.	

SERVIÇOS	



Um	bom	atendimento	ao	cliente	
está	sempre	ligada	com	a	
comunicação,	é	por	isso	que	temos	o	
nosso	próprio	call	center.	

Reduz	o	custo	do	contato	
com	seus	clientes.	

Máxima	segurança	e	
confiança	em	
manuseios	das	
informações	e	
operações	

CALL	CENTER	
Gerenciamento	de	
contatos	eficientes.	

Temos	uma	equipe	
treinada	24/7	disponível.	

SERVIÇOS	



SOLUÇÕES	DE	PRÉ-
PAGOS	E	POS-PAGOS	

PROGRAM	MANAGER	

PROCESSING	
SOLUTIONS	

MOBILE	PAYMENT	

GESTÃO	SOCIAL	E-
COMMERCE	DE	PAGAMENTO	

CALL	CENTER	

HISTÓRIAS	DE	SUCESSOS	|	SERVIÇOS	



PRODUTOS		

A	mais	alta	tecnologia	em	cartões	de	alimentação	e	com	uma	
ampla	cobertura	de	mercado.	É	o	modo	mais	prático,	rápido	e	
seguro	para	as	empresas	a	oferecer	benefícios	de	alimentos	para	
seus	funcionários.	
Graças	à	nossa	parceria	com	as	marcas,	os	funcionarios	podem	
comer	onde	melhor	lhe	convém.	

Benefícios	para	os	
empregados.	

Benefícios	e	
Vantagens	para	as	

empresas.	

Benefícios	e	
Vantagens	para	os	

Restaurantes	



Nós	temos	3	tipos	de	cartões	para	empresas,	instituições	ou	
indivíduos,	com	isso	irá	gerar	incentivos,	benefícios	e	lealdade	
para	com	os	seus	trabalhadores	e	clientes.	
E-GIFT	CARDS	
GIFT	CARDS	OPEN-LOOP	
GIFT	CARDS	CLOSE-LOOP	
	
	

Maior	cobertura	
em	comercios.	

Melhor	controle	do	
uso	de	benefícios	
institucionais.	

Personalizado	e	
incorporando	o	
desenho	ou	logo	
marca	da	empresa	

PRODUTOS		



O	sistema	otimiza	a	gestão	do	benefício	do	berçário	para	seu	
parceiro	de	negócios.	
Cada	mãe	recebe	um	cartão	que	tem	o	nome	de	seu	filho	(a),	o	
seu	médico,	ou	sistema	de	saúde	ao	qual	está	filiado	e	seu	tipo	de	
sangue.	
O	cartão	serve	como	um	meio	de	identificação	e	entrega	mais	
segurança	para	as	crianças	e	os	pais,	e	que	só	pode	ser	removido	
do	berçário	ao	passar	o	cartão	através	de	um	leitor	eletrônico	e	
assim	autorizando	sua	saída.	

Podemos	evitar	a	geração	de	
vários	acordos	com	

berçarios,	otimizando	os	
controles	de	faturamento	

que	corresponde.	

Todo	o	gerenciamento	
do	serviço	é	feito	
através	de	uma	
plataforma	web	

OnLine.	

Trabalhamos	com	os	
berçarios	aprovados	
pelas	autoridades	

competentes	de	cada	
país.	

Jardim	infantil	

PRODUTOS		



Os	restaurantes	poderam	oferecem	um	menu	multi-linguagem	
interativa,	onde	os	usuários	podem	localizar,	fazer	reservas	e	
encomendas	de	seus	pedidos	tudo	em	modo	online.	

Melhora	a	
experiência	com	

cliente.	

Para	os	restaurantes,	
eliminando	a	

necessidade	de	
imprimir	e	distribuir	

anúncios	estáticos	cada	
vez	que	seu	menu	

muda.	

Você	pode	pagar	
forma	on-line.	

Menú	interativo	

PRODUTOS		



Esta	plataforma	permite	o	envio	e	recebimento	de	todos	os	
documentos	fiscais	necessários	para	o	desenvolvimento	
eficiente	da	atividade	econômica,	atendendo	todas	as	
normas	exigidas	por	lei,	(verificar	a	disponibilidade	deste	
serviço	em	seu	país).	

Economiza	tempo,	
reduz	custos	e	garante	
a	conformidade	com	
suas	estratégias	de	
seus	negócios.	

Interface	fácil	de	usar,	
com	suporte	disponível	

24/7.	

Pode	operar	a	
plataforma	em	

qualquer	parte	do	
mundo.	

Fatura	eletrónica	

PRODUTOS		



Temos	uma	plataforma	para	o	seu	negócio	onde	você	pode	
monitorar	e	gerenciar	a	partir	de	seu	computador	os	
abastecimentos	de	seus	veículos,	usando	nossos	cartões	ou	
outros	sistemas	mais	modernos.	

Sistema	de	
abastecimento	sem	
intervenção	humana	
(Com	Chip	/	WiFi).	

		

Sistema	de	Abastecimento	
com	NFC	(Near-Field	
Communication).	

Cartões	Frota.	

Siga	Controle	da	flota	

PRODUTOS		



Site	que	oferece	informações	sobre	todos	os	aspectos	que	
ajudam	as	pessoas	a	levar	vidas	mais	saudáveis,	como	
alimentação	adequada,	atividade	física,	proteção	ambiental	
etc.	

Promove	hábitos	
e	estilos	de	vida	

saudáveis.	

Contribui	para	a	
melhoria	da	qualidade	
de	vida	e	bem-estar	das	

pessoas.	

Esta	plataforma	
ajuda	a	fidelizar	
clientes	que	tem	
interesses	nesta	

área.	

Vida	saudável	

PRODUTOS		



O	uso	de	qualquer	um	dos	nossos	processamentos	de	
pagamentos	de	cartão	oferece	benefícios	aos	nossos	
clientes	através	de	um	sistema	de	acumulação	de	pontos	
por	carga,	compra	ou	utilização	desses	meios	de	
pagamento.	

Obter	descontos,	ou	
comprar	e	fazer	recargas	
adicionais	com	beneficios	
nos	comercios	e	grandes	

lojas	do	varejo.	

Os	pontos	de	pagamento	
são	aplicáveis	��aos	que	
utilizam	os	produtos	de	

Paytech	e	estão	disponíveis	
em	nossos	benefícios	do	

clube	de	fidelidade.	

Pontos	de	pagamento		fidelização	

PRODUTOS		



Nós	oferecemos	uma	plataforma	poderosa	para	a	
gestão	dos	meios	de	pagamento.	Para	garantir	a	
qualidade	dos	nossos	serviços,	temos	parcerias	com	
grandes	processadores	de	dados	em	todo	o	mundo.	

PRODUTOS		



ALI	CARD	

GIFT	CARD	

JARDIM	INFANTIL	

MENÚ	INTERATIVO	

FATURA	ELETRÓNICA	

SIGA	-	CONTROLE	DA	FROTA	

HISTÓRIAS	DE	SUCESSO	|	PRODUTOS	

BITCOIN	

VIDA	SAUDÁVEL	

PONTOS	DE	PAGAMENTO	-	
FIDELIZAÇÃO	

PROCESSING	SOLUTIONS	

		Chile											Colombia	

		Chile											Colombia	

		Chile											Colombia	

		Chile											Colombia	

		Chile														Brasil										Venezuela	

		Chile														Brasil										Colombia	




