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Rezolvat. Trebuie doar 
sa utilizezi portalul 
Marketplace. Poți rezolva 
online orice solicitare, 
confortabil și fără timpi de 
așteptare.

Am nevoie
de suport 
24/7

24/7 0 RONTot ce ai nevoie poate fi rezolvat 
online oricând si oriunde. 

Pentru clienții noștri, serviciul 
este complet GRATUIT. 

Monitorizează-ți vânzările, adaugă locații sau terminale adiționale și efectuează cu 
ușurință orice modificare. Sau aruncă o privire la gama de servicii optime pentru afacerea 
ta. Funcționează excelent pe mobil sau desktop. Cu portalul online Marketplace, poți 
rezolva fiecare solicitare cu câteva clickuri, poți obține o imagine de ansamblu asupra 
serviciilor tale și poți avea mai mult timp pentru afacerea ta. 

Cu Marketplace, poți rezolva 
orice, oricând și oriunde. 



Despre Global Payments:

+40 312 295 455

www.globalpayments.ro

Suntem lideri mondiali în furnizarea de servicii tehnologice de plăți. Soluțiile noastre sunt 
folosite de clienți din 38 de țări și anual procesăm mai mult de 50 miliarde de tranzacții 
pentru ei. Pentru comercianții din România procesăm anual tranzacții de aproximativ  
6,5 miliarde RON și gestionăm peste 14 000 terminale de plată.

helpdesk@globalpayments.ro

L-D, 08:00-20:00
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Dar mai 
ales!

Marketplace îți salvează timpul, ca tu să te poți concentra pe lucruri 
mai importante decât așteptarea la telefon sau documentele inutile. 
Și pentru că orice secundă contează, poți accesa direct orice altă 
aplicație Global Payments fară a mai fi necesara o nouă logare. 

Înregistrează-te astăzi în platforma Marketplace și rezolvă 
rapid și convenabil orice solicitare pentru afacerea ta.

Nu mai aștepta și accesează mygp.ro

Multiplele avantaje ale aplicației Marketplace: 

Este disponibilă 24/7.

Poți face modificări fără să aștepți  
și de oriunde. 

Ai toate informațiile într-un  
singur loc. 

Ai afacerea sub control, pe telefon  
sau pe calculator.   
 
Ori de câte ori ai nevoie de un nou 
serviciu, sau adaugi un nou magazin, un 
terminal adițional sau un e-shop. 
 
Nu irosești timpul. Îți vom inregistra 
solicitarea imediat. 


