
BlueSnap  ל תכפוה-Payment Service Provider קישהש ןושארה ילבולגה 
 לארשיב תימוקמ הקילסו םימולשת יתוריש

 תימוקמ הקילס תכמתנ הב BlueSnap לש 47-ה הנידמה רובע תעכ החותפ אטב תינכות

 תונורתפ תחתפמה הייגולונכט תרבח ,BlueSnap - 2021 רבוטקואב 25 .לארשי ,הילצרה /סטסו'צסמ ,ןוטסוב
 םיילטיגיד םימולשת לבקל תוילבולג תורבחל תרשפאמו B2C -ו B2B יקסעל םידעוימה היצזימיטפואו םימולשת
 .לארשיב תימוקמ הקילסל יתלשממ יושיר הלביק םלועה יבחרב

 םלועה לכמו לארשיב םיילטיגיד םימולשת לבקלו פנסולב לש תורישל רבחתהל םילוכי לארשיב םילעופה םיקסע
 םירצומה תא ךופהל BlueSnap -ב םישמתשמ רבכש םיקסע לע הלקמ םויה התשענש הזרכהה ,ףסונב
 .רתוי תוכומנ תויולעמו רתוי םיהובג תואקסע לש החלצה יזוחאמ תונהלו .לארשיב םינימזל םהלש םיתורישהו

 בחרתהל םיצורש םיקסעל ילאידיא קושל התוא תכפוה לארשיב תגשגשמה םיפאטראטסהו היגולונכטה תליהק
לועלם.  BlueSnap צעמה נוסדה בישראל בשנת2002  מועסיקה וצות הברצליה מהונ המלעל המ-80 ועבדים. 

  לש םיקומעה םישרושה םע דחוימב ,ילארשיה קושב ונלש תוימוקמה הקילסה תולוכי תא ביחרהל םישגרנ ונא" 
BlueSnap  ל"כנמ ,רייאמלגנד ףלאר רמא ,"לארשיב BlueSnap. "םלועב םיבחרתמ םעפ יאמ םיקסע רתוי

 םימולשתה ךרעמ יכ עודי .רבוגו ךלוה ל"וחב םיקסעמ טנרטניאב םיתורישו תורוחס םישכורה תוחוקלה רועישו
 .םלועה יבחרב םימולשת לבקל םיסנמ םהשכ םיבר םירגתא םע םידדומתמ םיקסעו ,בכרומ אוה םיימואלניבה

BlueSnap  ולכויש ידכ - תויולע תלזוהו תוריכמ תלדגה :םהלש םיילבולגה םימולשתה תא לעייל תוחוקלל תעייסמ 
."תוחוקלה תורישבו םהלש קסעה תבחרהב דקמתהל

 םיימוקמ םימולשת לבקל םיקסעל רוזעל דחוימב תדעוימ BlueSnap לש All-in-One םולשתה תמרופטלפ
 םע םייפרגואיג םירוזא 200-ב םימולשת לבקל ולכויו תחא היצרגטניאב פנסולבל םירבחתמ םיקסע .םיימואלניבו
 םירבוחמה תילבולגה םיקנבה תשר . .םולשת יעצמא לש םינוש םיגוס 100 לעמו תועבטמ 100-מ רתוי
 לוהינ ,תואנוהמ הנגה ,םיסימ תייבג ןוגכ תחא המרופטלפב םילולכה םימילשמ תונורתפ םע בולישב ,BlueSnapל

chargebacks בויח תייצמוטוא Subscriptions , איהודועו תויולע לש היצזימיטפואל םיידוחיי םייטמוטוא םילכ 
 .ימלוע הדימ הנקב םימולשת לבקל רתויב הליעיה ךרדה

 .אטבה תינכותב ףתתשהל םינמזומ םיקסע ,לארשיב BlueSnap לש תימוקמה הקילסה תקשהמ קלחכ
.בושמ קפסל תונמדזהו תכרעמל תמדקומ השיג היהת BlueSnap לש אטבה תינכותב םיפתתשמה םיקסעל
 .program-https://go.bluesnap.com/beta רתאב ורקב תינכותה לע ףסונ עדימל

* ףוס *

https://home.bluesnap.com/
https://go.bluesnap.com/beta-program


 םיכרועל תורעה

 :לא תונפל אנ תרושקת תוינפל

bluesnap@hardnumbers.co.uk 

 BlueSnap תודוא

BlueSnap ה םולשתה תמרופטלפ .םלועה יבחרב םימולשת לבקל םיקסעל תרזוע-All-In-One ונלש 
 תכמות BlueSnap .םימולשת םילבקמה םיקסעה לכ רובע תויולע ליזוהלו תוריכמה תא לידגהל הדעונ
 תוריכמבו תונווקמ תוריכמ ןוגכ םיבורמ הריכמ יצורע ךרד םייפרגואיגה םירוזאה לכב םימולשתב
 תועצבתמה תוינדי תונמזהו תוינובשח ימולשת ,םייונמ ,סיילפטקרמב ןכו ,דיינה תועצמאב תועצבתמה
 םירוזא 200 לעמב רוכמל םילוכי םיקסע ,דחא הזוחו תחא היצרגטניא םע ..ילאוטריו ףוסמ ךרד
 םולשת יגוס 100 לעמו תועבטמ 110 לעמ ,תונידמ 47-ב תימוקמ הקילסל השיג םע םייפרגואיג
 תואנוהמ הנגה ,םייטמוטוא םיבויח תונובשח ,םיירלופופ )eWallets( םיינורטקלא םיקנרא ללוכ ,םיילבולג
 רוזעל ידכ דחואמ ילבולג חווידו ,סמ תומיאתו היצלוגרל םינבומ תונורתפ ,רזוח בויח לוהינו תימלוע המרב
 Great Hill תא םיללוכה ,תימלוע המרב םייטרפ םיעיקשמ ידי לע הבוגמ BlueSnap .חומצל םיקסעל

Partners ו-Parthenon Capital Partners. רתאב ורקב ףסונ עדימל BlueSnap.com 
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