Γίνε μέρος μιας
από τις πιο
επιτυχημένες
εταιρείες
στοιχημάτων

Γίνε συνεταίρος
της Meridian
Γίνε συνεταίρος της Meridian και αποκτήστε τη δύναμη και τις πηγές
ενός από τους
πιο επιτυχημένους παροχείς υπηρεσιών στοιχημάτων παγκοσμίως.
Είτε σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια ολοκαίνουργια εταιρεία
στοιχημάτων, είτε να μεταπωλήσετε υπηρεσίες στοιχημάτων είτε να
εφαρμόσετε λύσεις στοιχηματισμού στην υπάρχουσα επιχείρηση
τυχερών παιχνιδιών σας, η συνεργασία με την Meridian μπορεί να σας
βοηθήσει να δημιουργήσετε μια επιχείρηση, να κερδίσετε
περισσότερους πελάτες, να κερδίσετε περισσότερα κέρδη και να
προσθέσετε εισοδήματα στην εταιρεία σας.
Ως συνέταιρος της Meridian, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την κορυφαία
®
πλατφόρμα λογισμικού μας - Bet Shop Manager σαν ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

Bet Shop Manager

®

Η κληρονομιά της βέλτιστης πρακτικής της Meridian στην 20ετή εμπειρία
λειτουργίας της στον χώρο του στοιχηματισμού, είναι ενσωματωμένη σε
αυτήν την πλατφόρμα, επιτρέποντας στους χειριστές να εξομαλύνουν τις
κρίσιμες διαδικασίες, να κοντρολάρουν τις λειτουργίες και να
επιτυγχάνουν συνεχή βελτίωση του στοιχήματος.

• Εξαιρετικά βελτιστοποιημένο back-end
• Πρακτορεία, διαδικτυακά - υπολογιστή &
κινητό, ολοκληρωμένο στοίχημα
• Η πιο προηγμένη διαχείριση κινδύνου
και πολλαπλών συναλλαγών
• Ευφυής ανίχνευση ασφαλείας
και πρόληψη απάτης
• Γρήγορο, εργονομικό και εύκολο στη χρήση
• Ισχυρή ανάλυση κερδοφορίας
• Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων
• Σχετικές βελτιστοποιημένες στατιστικές
πληροφορίες
• Εγγυημένο περιθώριο
• Συνολική μείωση του κόστους

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ:
• Ζωντανά στοιχήματα
• Παρακολούθηση αγώνων σε εξέλιξή
• Pre-Game
• ∆ιαδικτυακά στοιχήματα
• Πρόγραμμα Συνεργατών

Γνωρίζουμε το Στοίχημα – Μέσα Έξω
Η πιο προηγμένη εταιρεία
στοιχημάτων στον κόσμο

Ολοκληρωμένη
πλατφόρμα για όλες
τις λειτουργίες
στοιχημάτων

Νέα Εφαρμογή Κινητού
Μια απολύτως νέα
εφαρμογή για τους
χρήστες σε κίνηση

Είμαστε υπερήφανοι για την παρουσίαση της νέας μας
εφαρμογής για κινητά
για πλατφόρμες iOS και Android
• Μοναδική εμπειρία του χρήστη: ταχύτητα, ακρίβεια, απλότητα
• Σύστημα ειδοποίησης
• Υψηλό επίπεδο προσαρμογής: Αγαπημένα, Προκαθορισμένο
Ποντάρισμα, Στοιχεία στο Κύριο μενού ...
• Νέα μηχανή αναζήτησης
• Πλήρης λίστα παροχών πληρωμής – Χωρίς περιορισμούς
για Κατάθεση / Ανάληψη

∆ιαδικτυακό Στοίχημα
Παρέχει λύσεις στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου στους πελάτες σας
δίνοντάς τους το πλεονέκτημα να στοιχηματίζουν και να παίζουν σε
πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Το μοντέλο
εταιρικής σχέσης βασίζεται στην κατανομή των εσόδων, χωρίς
προκαταβολές, τέλη εγκατάστασης και αδειοδότησης.
• Νέα και σύγχρονη διεπαφή
• Αθλητικό μενού στο πλάι με ρυθμιστή χρονοδιαγράμματος
• Νέα παρακολούθηση πλοήγησης breadcrumbs: εύκολη και διαισθητική
• Κατηγορίες: εύκολος τρόπος να βρείτε το στοίχημά σας μέσα από την
τεράστια προσφορά μας
• Υψηλό επίπεδο προσαρμογής: Αγαπημένα, Προεπιλογή στοιχήματος,
Σειρά κατηγοριών
• Γρήγορη και εύκολη διαδικασία εγκατάστασης
• Βελτιωμένη μηχανή αναζήτησης
• Νέο σύστημα ειδοποίησης

∆ημιουργία Κουπονιού
Εντελώς νέο προϊόν που προσφέρει στους πελάτες σας νέα δυνατότητα
στην ιστοσελίδα και τους επιτρέπει να δημιουργούν προσφορές
στοιχημάτων ανάλογα με τις ανάγκες τους
• 3 τύποι κουπονιών: Ημερήσιο Κουπόνι, Μονό Κουπόνι,
Προσαρμοσμένο Κουπόνι
• Ο πελάτης θα έχει ενημερωμένη προσφορά στο κουπόνι του
• Εύκολος τρόπος προώθησης ενός συγκεκριμένου μέρους της
συνολικής προσφοράς
• Σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με τις έντυπες προσφορές
• Υψηλό επίπεδο προσαρμογής

Εντελώς νέος
ιστότοπος
που παρέχει εύκολο
στοίχημα για τους
πελάτες σας
σε όλα τα είδη
συσκευών

Νέα Προϊόντα
Εντελώς νέα
προϊόντα από το
συνεργείο μας

Είμαστε υπερήφανοι για την παρουσίαση των νέων προϊόντων μας των αποτελεσμάτων της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση.
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες των
πελατών μας χάρη στο εκτεταμένο έργο μας για την απόκτηση
και μετατροπή των τεχνικών γνώσεων σε λύσεις.

Γρήγορο Στοίχημα
Νέα δυνατότητα για τους πελάτες να
τοποθετούν τα στοιχήματά τους ευκολά
και γρηγορά. Ολοκαίνουργιος τρόπος
στοιχήματος που μειώνει τον χρόνο
πραγματοποίησης κουπονιών από τους
πράκτορες.
• Εύκολη ρύθμιση
• Χωρίς επιπλέον κόστος υλικού
• Χωρίς άλλες αναμονές στα
καταστήματα στοιχημάτων

Εικονικές Προσφορές
∆υναμικός τρόπος παρουσίασης νέων προϊόντων
στα καταστήματα στοιχημάτων. Εικονικές Προσφορές που
παρουσιάζουν
τα νέα προϊόντα με απλό τρόπο.
• Εύκολη ρύθμιση
• Χωρίς επιπλέον κόστος
• Αποτελεσματική παρουσίαση νέων προϊόντων σε οθόνη

Παρακολούθηση
αγώνων σε εξέλιξή
• Νέα ορατή λύση, πλούσια κινούμενη
εικόνα με ευρύ φάσμα αθλημάτων
• Πλήρης απόκριση
• ∆ιαθέσιμο σε υπολογιστή και κινητό
• Επί του παρόντος καλύπτονται 80%
από τους ζωντανούς αγώνες
• Εύκολη ρύθμιση
• ∆ιαθέσιμο για: Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ,
Χόκεϊ, Τένις
• ∆ιαθέσιμα γεγονότα: Βαθμολογία,
Κατάσταση αγώνα, Κίτρινες και Κόκκινες
κάρτες, Κόρνερ, Επικίνδυνες Επιθέσεις
και πολλά άλλα

On-Screen-Display (Σύστημα Οθόνης)
Εξωτερική εφαρμογή λογισμικού
που παρέχει πλήρη και
απεριόριστο έλεγχο στο
σύστημα οθόνης.
• Χωρίς επιπλέον κόστος υλικού
• Εύκολη πλοήγηση
• Πολύ ευέλικτο
• Πολλά επίπεδα ελέγχου
• ∆ιαχείριση επίδειξης
εξατομίκευσης καταστήματος

Εντελώς νέα
προϊόντα από το
συνεργείο μας

Στοίχημα σε όλα
τα γεγονότα που
δημιουργήθηκαν από
τους εμπόρους μας

Στοίχημα πριν από
τον αγώνα
• Παράγονται 100% από τους εμπόρους
της Meridian
• 800.000 αποδόσεις
• 214 ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα
και κύπελλα
• 200 ευκαιρίες διαθέσιμες σε κάθε
ποδοσφαιρικό αγώνα
• 148 τουρνουά τένις
• 42 πρωταθλήματα χόκεϋ
• 44 πρωταθλήματα μπάσκετ
• Νεωτερισμός, eSports, NFL, NHL
Σε απάντηση των ειδικών αιτημάτων του
συνεργάτη, μπορούν να δημιουργηθούν
και να διανεμηθούν νέα γεγονότα και
αγορές μέσα σε λίγα λεπτά!

Ζωντανά
Στοιχήματα
• Παράγονται 100% από εμπόρους
της Meridian
• 12.000 ή περισσότερες αθλητικές
εκδηλώσεις
• 378.000 αγορές
• 3.663.000+ μηνιαίες ευκαιρίες
• Κίνδυνος και ασφάλεια
• Εγγυημένο ασφαλές περιθώριο
• Оn-screen display

Πρόγραμμα Συνεργατών
Meridian (Afﬁliate)
Μαζί με τη νέα ιστοσελίδα και τις εφαρμογές για κινητά, η Meridianbet
ξεκίνησε μια νέα πλατφόρμα για το πρόγραμμα συνεργατών.
Είμαστε βέβαιοι ότι κάθε συνεργάτης θα απολαύσει την εργασία με αυτό το
λογισμικό τόσο λόγω της ακραίας λειτουργικότητάς του και για τα μεγάλα
επιχειρησιακά μοντέλα

Σας προσφέρουμε:
• Ευέλικτο και ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς
• Πρόγραμμα στοιχημάτων με διαφορετικά μοντέλα κατανομής εσόδων
• Πολύτιμο περιεχόμενο μάρκετινγκ σε μορφές συστοιχιών για
περισσότερες από 15 γλώσσες

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό...
Μπορείτε να πάρετε προμήθεια μέχρι 60%!

Ολοκαίνουργιο
σύστημα για
την απόκτηση
πελατών

Meridian Gaming CY LTD
email: info@meridianbet.com.cy
∆ιεύθυνση:
Μανώλη Καλομοίρη & Μαρικαάς
Κοτοπούλη 20, Visionhire, 1ος Όροφος,
3030, Λεμεσός, Κύπρος

