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Konkrét példákon
keresztül fókuszban
 In-app payment szolgáltatások előnyei,
hátrányai, melyiket válasszuk?
 Hogyan történik egy in-app payment
megoldás beépítése egy alkalmazásba?
 Fizetés külön appal vagy adott alkalmazáson belül?
 Tervezzünk pénzügyi appot, amit élmény használni!
 Termékstratégia / UX / UI alapelvek
 Vonzó funkciók, technológiai lehetőségek és kötöttségek
 Performance app marketing, mobil analitika
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9 00		 Pénzügyi mobil app
keresleti oldala

14 20 Performance app
marketing, mobil analitika

 A magyar lakosság fogadókészsége a pénzügyek mobilon keresztül történő intézésére

 Mobil Analytics

 Milyen pénzügyi app-okat használnak jelenleg a magyarok? Mire nyitottak még?

 Problems and Solutions
 Attribution Analytics
 Quality over quantity
 Push Notification

eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

 Audience Management
Előadó: Álmos Balázs, Mobil Marketing

10 00 kávészünet

Specialista

10
közben ebédszünet
Értsük meg az in-app
payment megoldásokat!
20

15 20 kávészünet

 Mi is az in-app payment, milyen előnyöket kínál a felhasználónak, illetve az üzletnek?

15 30 Pénzügyi app fejlesztés
– OTP Mobil esettanulmánya

 Az in-app payment technológiai hátterének magas
szintű áttekintése

	UX alapelvek

 Milyen népszerű in-app payment szolgáltatások vannak a piacon? Mik az előnyeik, hátrányaik? Melyiket
válasszuk, mire figyeljünk?
 Hogyan történik egy in-app payment megoldás beépítése egy alkalmazásba, milyen erőfeszítéseket
igényel?
 Fizetés külön appal vagy adott alkalmazáson belül:
előnyök, hátrányok
 A mobile payment jövője: mobile wallet, click and
collect…

 Célok, stratégiák
	Kihívások, elért eredmények
Előadó: Benyó Péter, ügy vezető igazgató,
OTP Mobil Kft.

16 30	SMS brokertől
a full service privát banki
alkalmazásig – 16 év,
innováció, tapasztalatok

Tervezzünk pénzügyi appot,
amit élmény használni! –
Termékstratégia/UX/UI

Előadó: Tóth Krisztián, Chief Sales and

 Célok, stratégia tisztázása, felhaszálói kutatások

17 30		 A workshop vége

	UX alapelvek: mire törekedjünk, mire figyeljünk, mit
kerüljünk el?

Marketing Officer, SCOLVO

 Vonzó funkciók, hol tart most a piac?
	Technológiai lehetőségek és kötöttségek – hogyan
kezeljük őket?
Előadók: Supercharge szakemberei

Rendezvényünket ajánljuk elsősorban
A pénzügyi szektor, valamint közép- és nagyvállalatok

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Dr. Nagy Diána
 +36 1 459 7301 +36 70 619 0988
diana.nagy@iir-hungary.hu

Előadó: Pintér Róbert Ph.D., kutatásvezető,

 Available Tools

szeptember 21. csütörtök

fintech mobilalkalmazások fejlesz tése

PSP (payment service provider) üzletág vezetőinek, Payment Service
Specialist-einek
elektronikus csatornák vezetőinek,
munkatársainak
termékfejlesztéssel foglalkozó vezetőinek,
termékmenedzsereinek
üzletfejlesztéssel, szolgáltatásfejlesztéssel és innovációkkal foglalkozó vezetőinek, szakembereinek
alkalmazás fejlesztőinek
UX / UI designer-einek
sales és marketing menedzsereinek
ügyfélkapcsolati vezetőinek

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu
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részvételi díj

2017. augusztus 4-ig

kedvezmény

2017. augusztus 5-től

finTech mobilalkalmazások
fejlesztésének rejtelmei

149.000,-

20.000,-

169.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig
20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat

Takács Tünde

+36 1 459 7300

Koncepció

dr. Nagy Diána

+36 70 619 0988

Marketing

Mile Mónika

+36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e
csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

konferencia@iir-hungary.hu

