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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ VISA 





 Το σύστημα της Visa είναι το πιο ισχυρό δίκτυο 
ηλεκτρονικών πληρωμών, που συνδέει ένα δισεκατομμύριο 
κατόχους καρτών και πάνω από 20 εκατομμύρια έμπορους 
σε ολόκληρο τον κόσμο.Το σύστημα δημιουργήθηκε το 1973 
ως ένωση των οικονομικών θεσμικών οργάνων, και το 
όνομα "Visa" εισήχθη το 1976.Η Visa International Service 
Association (Visa) ανήκει σε σχεδόν 21.000 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο.Είναι 
ένα από τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά συστήματα  
πληρωμής του κόσμου που επιτρέπουν 100 εκατομμύρια 
συναλλαγές την ημέρα με ασφάλεια. Σήμερα, η Visa και το 
σήμα της είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως μία από τις 
σημαντικότερες καινοτομίες του 20ου αιώνα. 
 



 Προϊόντα 
 Verified By Visa: 
 Υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση με το σύστημα 

που πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου. 
 

 Προπληρωμένα προϊόντα(Visa Buxx): 
 Προπληρωμένη κάρτα για εφήβους που φορτώνεται 

με χρήματα και ελέγχονται οι δαπάνες. 
 



 Η Visa γίνεται επίσημος χορηγός των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων. 
 

 Εργάζεται με τα Ενωμένα Έθνη ως παγκόσμιος 
εταίρος για την Διεθνή Ετήσια Μικροπίστωση. 
 

 Συνεργάζεται επίσης με την υπηρεσία για την 
Διεθνή ανάπτυξη και την Finca 
International(Ίδρυμα για τη Διεθνή Κοινοτική 
Συνδρομή).  
 



 Νέο σήμα μάρκας 
 Νέα κάρτα με ολογραφική μαγνητική ταινία,πλαίσιο 

υπογραφής και ειδική περιοχή CVV2 κωδικού ασφαλείας 
 

 Εφαρμογή chip EMV και PIN υποδομής 
 

 Visa Europe με εφαρμογές: 
 Updater(Ενημέρωση) 
 Verified by Visa(Ασφάλεια) 

Προϊόντα 
Αντικατάσταση του chipenabled με V Pay(Ανίχνευση του 

σημείου πώλησης). 
 
 



Συνεργασία 
Η Visa γίνεται επίσημη εταίρος του 

Robbiewilliams.com. 
 
Κλείνει συμφωνία με Parker και Hasbro(Δημιουργία 

Monopoly Visa). 
 
Γίνεται χορηγός Βρετανικής σχολής Αγώνων.  
 
Και συνεργάζεται με βιομηχανίες πληρωμών. 

 



 Η Visa ονομάζεται ως η πιο αξιόπιστη μάρκα  
πιστωτικής κάρτας στην Ευρώπη στο Digest,έρευνα 

του 2007 Trusted του αναγνώστη Brands. 
 

 Visa Pay Wave 
 Έναρξη ανέπαφων πληρωμών μέσω ασύρματης 

τεχνολογίας. 
 



• Visa one-time code 
 Κάρτα με κωδικό μιας χρήσης για τη διασφάλιση 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 
• Simply One Visa 
 Συνδυασμός πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας σε 

μία. 
• Visa Infinite 
• Visa International Travel 
• Visa Youth Benefit 

 



 
 Η Visa Αναπτύσσει Εταιρική σχέση με 

Barclaycard,Nokia και Transport of London για την 
δημιουργία της Mobile Visa που θα λανσάρουν 
στην αγορά για την οποία έχουν γίνει ήδη κάποιες 
ενέργειες. 
 



 Πάνω από το 74% των ATM σε όλη την Visa 
Europe έχουν αναβαθμιστεί σε chip EMV. 
 



 Η εταιρεία της Visa, είναι μία παγκόσμια 
αναγνωρισμένη εταιρεία ηλεκτρονικών συναλλαγών 
που αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και εισάγει συνεχώς 
νέες τεχνολογίες που ωφελούν και τον πιο απαιτητικό 
της πελάτη. Στόχος της δεν είναι μόνο η συναλλαγή 
αλλά και η ασφαλή συναλλαγή την οποία βελτιώνει 
χρόνο με τον χρόνο μέσω των υπηρεσιών που 
προσφέρει. Συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς και 
εταιρείες και βοηθά ακόμα και τις μικρές επιχειρήσεις 
να ανθίσουν μέσω ειδικών προγραμμάτων που τους 
ταιριάζουν. Τέλος θα λέγαμε ότι έχει προσφέρει στον 
κόσμο μία μεγάλη τεχνολογία που λύνει τα χέρια και 
των εργαζομένων αλλά και των πελατών που επιθυμούν 
οποιαδήποτε συναλλαγή 
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