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Η SIA ΚΑΙ Η MARKET IN ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ IN-STORE ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 
Πάνω από 1,000 καινοτόμα τερματικά POS, με δυνατότητα αποδοχής ανέπαφων 

πληρωμών, θα είναι διαθέσιμα στα 188 super markets της αλυσίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των επτά καταστημάτων «Daily’s Convenience» 

 
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών εκμοντερνισμού 

της υποδομής πληρωμών της χώρας και στην προώθηση μια νέας κουλτούρας 
ψηφιακών και άμεσων πληρωμών 

 
 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019 – Η SIA – κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρείας υψηλής τεχνολογίας στους τομείς 

υπηρεσιών πληρωμών και υποδομών – προχώρησε μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας New SIA 

Greece σε συμφωνία πενταετούς διάρκειας με την Market In, μια από τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής 

στην Ελλάδα, για την παροχή υποδομής πληρωμών νέας τεχνολογίας και την διαχείριση της επεξεργασίας 

συναλλαγών μέσω καρτών.  

 

Η υποδομή που σχεδίασε η SIA θα ενισχύσει περαιτέρω το πελατοκεντρικό όραμα της Market In, 

συνδυάζοντας την ποιότητα υπηρεσιών με τις γρήγορες, αποτελεσματικές και ασφαλείς 

συναλλαγές, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς σε επίπεδο 

ψηφιακών πληρωμών. 

 

Η συνεργασία θα επιτρέψει στους πελάτες της Market In να αξιοποιήσουν πάνω από 1,000 τερματικά POS, 

με δυνατότητα αποδοχής ανέπαφων πληρωμών, στα 188 super markets της αλυσίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των επτά καταστημάτων «Daily’s Convenience».  

 

Η εγκατάσταση της τεχνολογικής υποδομής λανσάρει μια σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών τα οποία 

εξασφαλίζουν εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και μέγιστη ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρουν 

και εύρος επιπλέον προνομίων για τους πελάτες της Market In. Τα τελευταίας τεχνολογίας POS της SIA, 

ελαχιστοποιούν τον χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών, διασφαλίζοντας παράλληλα διασύνδεση με το 

σύστημα διαχείρισης μετρητών των super markets και ασφαλείς Chip & Pin συναλλαγές ενώ τεχνική 

υποστήριξη θα παρέχεται από αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό της SIA. 

Επιπλέον, τα τερματικά POS της SIA υποστηρίζουν πλήρως όλα τα προγράμματα επιβράβευσης 

πελατών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. 

 
«Η συνεργασία μας με την Market In αντικατοπτρίζει πλήρως το όραμα μας για κορυφαίες υποδομές 

πληρωμών και την καινοτομία. Η συμφωνία επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της SIA στον τομέα των 

πληρωμών και τον σημαντικό της ρόλο ως κορυφαίο τεχνολογικό συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα 

projects αυτού του είδους θα ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα για τον πλήρη 

εκμοντερνισμό των συστημάτων πληρωμών προωθώντας παράλληλα μια νέα κουλτούρα ψηφιακών και 

άμεσων πληρωμών» σχολίασε ο κ. Espen Tranoy, Managing Director της New SIA Greece. 

 

«Η νέα αυτή συμφωνία με την SIA μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές για 

όλους τους πελάτες λιανικής. Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας εποχής στον τομέα των πληρωμών και 

έχοντας την SIA ως σύμμαχο θα μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα στο μέλλον» ανέφερε ο κ. Γιώργος 

Χατζηανδρέου, IT Director της Market In. 
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H SIA αποτελεί ευρωπαϊκό ηγέτη στον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και 
υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, εταιρείες και δημόσιους φορείς στους τομείς των 
πληρωμών, των καρτών, των υπηρεσιών δικτύου και τις κεφαλαιαγορές. Ο Όμιλος SIA παρέχει τις υπηρεσίες του σε 50 
χώρες ενώ παράλληλα διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Αυστρία, Κροατία, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, 
Σερβία, Σλοβακία και Ν. Αφρική. Παραρτήματα της εταιρείας λειτουργούν επίσης στο Βέλγιο και την Ολλανδία ενώ γραφεία 
της υπάρχουν και σε Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία.   
Το 2018 η SIA διαχειρίστηκε 14 δισεκατομμύρια συναλλαγές θεσμικών υπηρεσιών, 7,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές με 

κάρτες, 3 δισεκατομμύρια πληρωμές, 51,7 δισεκατομμύρια χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ενώ 1.204 terabytes 
δεδομένων μεταφέρθηκαν μέσω του δικτύου της. 
Ο Όμιλος, ο οποίος σήμερα απασχολεί 3.400 εργαζόμενους, έκλεισε την χρήση του 2018 καταγράφοντας έσοδα της 
τάξεως των 614,8 εκατομμυρίων ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.sia.eu/en 
 
Η εταιρεία MARKET IN ιδρύθηκε το 1990 και η εταιρεία πέτυχε μέσα σε 29 χρόνια, να εδραιωθεί και να γίνει μια από τις 
10 μεγαλύτερες εταιρείες Super Market στην Ελλάδα. Ξεκινώντας ως μέλος του ομίλου «ΑΣΤΕΡΑΣ» και αργότερα στον 
όμιλο «ΕΛΟΜΑΣ», η MARKET IN ανεξαρτητοποιήθηκε το έτος 2007 και έκτοτε είναι ένας αυτόνομος όμιλος εταιρειών. 
Εξαγοράζοντας καταστήματα από αλυσίδες όπως «ΣΤΑΪΚΟΣ», «ΦΙΛΙΑ», «ALIMENTA NOVA», «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ», «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
ΚΟΜΒΟΣ», «ΛΙΑΣΚΟΣ», «ΠΡΩΤΕΑΣ», «ALIMENTA TOP», «WELCOME MARKET», «UNIK» και «ΑΤΛΑΝΤΙΚ», κατάφερε από 
το έτος 1999 και ως σήμερα να εντάξει στη δύναμή της περισσότερα από 70 νέα καταστήματα. Η αλυσίδα Super Market 
MARKET IN απαριθμεί το έτος 2019 συνολικά 188 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των αλυσίδων 
καταστημάτων, DAILY’S Convenience stores (7 καταστήματα) και ECONOMY (6 καταστήματα) και απασχολεί 
περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους. 

 
 
 
Επικοινωνία: 
 
NEW SIA GREECE      V+O COMMUNICATION 
Sofia Roumeliotou       Charalampos Bouchlis 
Communications       Account Executive 
Tel. +30 210.6244543      Tel. +30 210.7249000 (222) 
Mob. +30 697.1899547      Mob. +30 697.9649097 
sofia.roumeliotou@sia.eu      cbo@vando.gr 
 
 
SIA HEADQUARTER 
Filippo Fantasia       Valentina Piana 

Head of Media Coordination      Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2833      Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 335.1202713      Mob. +39 342.0467761 
filippo.fantasia@sia.eu      valentina.piana@sia.eu 
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