	
  

PAYLEVEN APRESENTA O MENOR LEITOR DE CARTÃO CHIP
E SENHA DO MERCADO NA EXPOTÁXI BRASIL 2014 	
  
O evento acontece de 26 a 28 de setembro, no Rio de Janeiro, com novidades
tecnológicas e serviços aos taxistas	
  
São Paulo, setembro de 2014 - A payleven, empresa pioneira em soluções de
mobile payments de chip e senha e in-app, participará do Expotáxi Brasil 2014,
principal feira direcionada aos taxistas do país. O evento acontece entre os dias 26 e
28 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro.	
  
Entre as novidades, a empresa apresentará para o Leitor Chip&Senha LITE, um dos
mais compactos do mercado e que a payleven lançou recentemente. Entre os
diferenciais, destaque para as características de teclado analógico e tela
monocromática, que facilitam o manuseio do produto pelo usuário, seu peso, de
apenas 45 gramas, 50% do volume da versão anterior. Os interessados em aderir ao
serviço durante o evento, terão desconto de 10% e receberão o produto no endereço
cadastrado em até 10 dias.	
  
“Tivemos um crescimento de 105% em menos de um ano no estado do Rio de
Janeiro. Isso se deu, principalmente, pela aquisição de novos aparelhos por taxistas e
pelo crescimento do setor na região. Queremos levar aos visitantes da Expotáxi Brasil
toda expertise e inovações da payleven em mobile payment”, afirma Adriana Barbosa,
fundadora da payleven Brasil.	
  
De acordo com dados da ExpoTaxi Brasil 2014, no Estado do Rio de Janeiro circulam
mais de 70 mil táxis. “É uma das categorias que mais têm investido em inovações.
Primeiro com a aceitação dos aplicativos e no momento a inclusão da mobilidade nos
meios de pagamentos. Acreditamos que temos muito a expandir tanto no Rio de
Janeiro quanto em todo país”, afirma Adriana. 	
  
Serviço: Expotáxi Brasil 2014 - RJ	
  
Data: 26 a 28 de setembro	
  
Local: Riocentro – Pavilhão 1 – Av. Salvador Allende, 6555 	
  
Horário: das 10h às 19h	
  
Para outras informações, acesse: http://expotaxibrasil.com.br/	
  
Sobre payleven: 	
  
A payleven (www.payleven.com.br), empresa de pagamentos presente em países
como Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Itália, Polônia e
Reino Unido, permite aos microempresários e profissionais liberais aceitar
pagamentos com cartão de débito e crédito por meio de tablets ou smartphones. Além
da solução de pagamento mPOS, a payleven oferece software que permite fazer a
gestão do seu fluxo de pagamentos e pagamento in-app para marketplaces.	
  

