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Your logo

140+ países

550+ operadores móveis

6 billion de consumidores

Em 85 moedas 

Chegamos a
www.cysend.com

Aplicativo móvel 
 ■ Smartphone
 ■ Tablet

Recarregar pelo telefone

 ■ Web PoS
 ■ Smartphone e tablet PoS
 ■ Pelo telefone PoS
 ■ SMS PoS

Cartões de recarga
de celulares

Plataforma de
recompensa e incentivo

O que é CY.SEND®?

CY.SEND® é um provedor internacional de recarga de telefonia móvel pré-pago localizado na Suíça para os consumidores e
distribuidores. Nós recarregar telefones celulares em todo o mundo. A quantidade de a recarga é imediatamente disponível

Para os consumidores Para os distribuidores
no white label



Cobertura geográfica
métodos de pagamento
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Cobertura de países e operadores móveis

550+ 140+
países
conectados

operadores
móveis



Cobertura geográfica
métodos de pagamento
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Aceitamos cartões de crédito, cheques pré-pago, transferências bancárias, pagamentos bancários directos e e-carteiras de

Métodos de pagamentos aceites

315+ Metodos de pagamento
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Serviços ao Consumidor recarga de celulares

Cobertura:
 ■ 144+  países 
 ■ 540+ operadores móveis   
 ■ 315+ métodos de pagamento aceitos
 ■ 30+ países com os números de telefone de acesso 
local

Os consumidores podem recarregar
celulares com:

 ■ O website
 ■ Aplicativo Smartphone e tablet
 ■ Cartões de recarga: por telefone, no site ou aplicativo
 ■ Recompensa de recarga móve

Your logo



Serviços de recarga de
celulares ao Consumidor
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Valor de recarga

Selecione o valor de recarga

Selecione

Recarregar outro número

Recarga bem sucedida*

1. Qual é o número que você quer para recarregar? 2. Qual é o valor que deseja recarregar?
Número de celular para recarregar

+XXXXXXXXXXXX

Validar

Método de pagamento

Selecione o método de pagamento

Selecione

Cartão de crédito

Transferência bancária

PIN pré-pago

CY.SEND® cartão de recarga

3. Como você vai pagar por isso? 4. Confirmação da recarga

*The top up credit is sent instantly to the receiving phone 

Recarrega um celular a partir
de www.cysend.com

A compra é rápida, intuitiva e segura. A recarga é imediatamente disponível no telefone de recepção.

Idiomas disponíveis
Albanês, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Português, Russo



Serviços de recarga de
celulares ao Consumidor
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Recarregar móveis pré-pagos a nível internacional diretamente de seus smartphones e tablets
Android. Numerosos métodos de pagamento aceitos no aplicativo.

Aplicativo móvel para Smartphone e tablets

Inscrição

Mr.

Register

Título

John

Nome

Smith

Sobrenome

Número de celular para 
recarregar

+XXXXXXXXXXXX

Validar

Balance: 
146.5 USD Menu

Método de pagamento

Método de pagamento

Pagar

Balance: 
146.5 USD Menu

Cartão de crédito

Transferência bancária

PIN pré-pago

CY.SEND® cartão de recarga

Recarga bem sucedida

Recarregar outro numero

Compartilhar

Balance: 
146.5 USD Menu

1. Inscrição 2. Recarregar 3. Pagamento 4. Confirmação

Idiomas disponíveis
Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Português, Russo, Ucraniano



Serviços de recarga de
celulares ao Consumidor
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Cartões de recarga móvel

CY.SEND® cartão de recarga movel pode recarregar os números de telefone em todos os CY.SEND® países e operadores
abrangidos.

Cartões de recarga de celular são
resgatáveis

 ■ Pelo telefone
 ■ O website
 ■ Aplicativo Smartphone e tablet

CY.SEND® cartões de recarga de
celulares estão disponíveis em
formato físico ou digital.

CY.SEND® cartões de recarga de
celulares vêm em diferentes valores
nominais, dependendo da moeda.

CY.SEND® cartões de recarga de
celular pode ser comprado em locais
autorizados em todo o mundo.



Serviços de recarga de
celulares ao Consumidor
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Recarregue pelo telefone com um cartão de
recarga

Recarregue telefones móveis em todo o mundo a partir de uma chamada telefônica, sem necessidade de computador, nem
aplicativo de smartphones.

 ■ Austrália
 ■ França
 ■ Áustria
 ■ Grécia
 ■ Bahamas
 ■ Holanda
 ■ Bélgica
 ■ Itália
 ■ Brasil
 ■ Bulgária
 ■ Letónia
 ■ Canadá
 ■ Lituânia
 ■ Chipre
 ■ Noruega

 ■ Dinamarca
 ■ Polónia
 ■ Eslováquia
 ■ Portugal
 ■ Espanha
 ■ Reino Unido
 ■ Estados Unidos
 ■ República Checa
 ■ Estónia
 ■ Roménia
 ■ Federação Russa
 ■ Suécia
 ■ Finlândia
 ■ Suíça

Cobertura de números de acesso local:1

2

3

4

Idiomas disponíveis
Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Polaco, Português, Russ

Disque seu número de telefone de acesso local

Insira o número do seu cartão de recarga

Insira o número do telefone celular que você deseja
recarregar

Escolha e envie o montante de recarga
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Serviços de recarga de celular do distribuidor Hospedado em
white label

Oferecemos soluções chave na mão de marca para que
você se tornar um revendedor Internacional de recarga
de celulares.

Você se concentra em vendas e marketing, enquanto nós 
fornecê-lo com a tecnologia subjacente para entregar a
recarga celular para seus clientes.

Sistemas intuitivos e interfaces para criar e gerenciar sua
rede de distribuição.

As nossas soluções de comércio podem ser marcados
com o seu logotipo, nome e operam sob o seu nome de
domínio. Soluções white label completas e completos
disponíveis.

Seu logotipo



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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A primeira global B2C API de recarga de 
recompensa e incentivo

Alcance global para recompensar e incentivar instantaneamente. Damos-lhe um alcance global para recompensar e 
incentivar instantaneamente seus clientes. As recargas móveis são percebidas como recompensas em dinheiro.

Gratificação instantánea
Companhias de 

recompensa

API de recompensa B2C
Recarga 

instantánea

Clientes

 ■ Crie seu próprio programa de recompensa e incentivo

 ■ Ideal para incentivos sociais

 ■ Útil para incentivar a participação

 ■ Envolver os consumidores recompensando-os por tarefas      



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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Uso minha rede 
para gerar lucros CY.SEND oferece 

seus productos

Eu ganho minha 
comissão de 
vendas

             API
de afiliação

B2B

 
       

Eu envio 
visitantes 
para CY.SEND

Meu cliente
compra em
www.cysend.com

Pagamento

Marketing de afiliados

Widgets API de afiliação B2B links de referencia



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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Interface do ponto de venda do
distribuidor (POS)

Um ponto de venda de marca (PoS) ferramentas de vendas de integração, distribuição, gestão, comunicação e atendimento
ao cliente.

Your logo
Seu logotipo em
todos os lugares

Venda recarga
para os
consumidores
directo

Criar e gerenciar
distribuidores

Pelo telefone PoS

Ferramentas de
atendimento ao
cliente

Estatísticas
detalhadas e
relatórios

Administrar listas
de preços

Sua marca

Seu nome de domínio

Seu logotipo

Recibos de SMS de 
etiqueta branca

Recebos de e-mail de 
etiqueta branca

Idiomas disponíveis
Espanhol, Francês, Inglês, Polaco, Russo



Serviços de recarga de celular do
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INTERNET
ISO 8583:2003

API B2B para recargas móveis

A API segura padrão para conectar o seu negócio para CY.SEND®. A API é interativo com precificação baseado em regras -
Diga adeus aos complexas listas de preços estáticas de fornecedores CSV.

Conecte terminais
e pontos de venda

Conecte postos e 
venda

dos distribuidores

Conecte
o seu aplicativo

Conecte
seu site

Operador Móve

Destinatário
da recarga



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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Carregue sua lista de recarga de celular

Número para recarregar:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Lista de recarga em andamento

200

150

250

Montante de recarga:

Recarregar celular

Recarga celular internacional em massa
Recargar a granel números de telefone celular das listas

Recarregue o número de celular móvel a granel de um arquivo excel ou CSV. 
Carregue diretamente o arquivo para o seu Hosted Cloud Merchant PoS e inicie a recarga.

 ■ Processo automatizado de recarga móvel

 ■ Executa linha a linha e mostra o resultado

 ■ Saltará o erro e continuará para solução de problemas posterior

 ■ Incluído no Poids do Comerciante de nuvem hospedado

 ■ Muito rápido para executar

 ■ Gerar receita de áreas remotas

 ■ Economiza tempo

Idiomas disponíveis 
Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Hindi, Italiano, Filipino, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Turco, Vietnamita



Serviços de recarga de celular do
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INTERNET

Entrar

Logon

Senha

logotipo do
distribuidor

White label smartphones e tablet PoS

Para o comerciante móvel: um PoS celular de marca para recarregar seus clientes onde quer que estejam.

Operador Móvel

Destinatário
da recarga

 ■ White label aplicativo para aumentar o seu reconhecimento da marca

 ■ Funciona através de Wi-Fi, e conexões de dados móveis

 ■ Ferramentas de informação, história e e atendimento ao cliente construído 

 ■ Aceita cartões de recarga de celulares

Idiomas disponíveis  
Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Hindi, Italiano, Filipino, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Turco, Vietnamita



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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SMS PoS de etiqueta branca

Venda recargas por SMS, para comerciantes e distribuidores.

Operador Móvel 
Destinatário

Destinatário de recarga

 ■ Número de acesso SMS local dedicado

 ■ Não há necessidade de conexão à internet

 ■ Disponível em todo o mundo

 ■ Cada distribuidor tem seu próprio acesso

 ■ Simples e muito rápido

 ■ Funciona a partir de qualquer celular

SMS com a ordem de recarga     

Operador Móvel Local



Serviços de recarga de celular do
distribuidor Hospedado em white label
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Pelo telefone PoS quando não
há internet

Revendê recarga de celulares através do telefone sem a necessidade de internet. Seguro e fácil de usar.

 ■ White label áudio pede: usar seus textos e nome da empresa  ■ Implementação rápida de distribuidores onde não há internet

Comerciante
ou distribuidor
autenticação

Marque o seu número
de acesso local seguro

Idiomas disponíveis 
Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Polaco, Português, Russo

Venda recargas
móveis



Serviços de recarga de celular do
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Recarga de Móvel

Web Widget de Recarga de Móvel

Seu site

Idiomas disponíveis 
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polonês, Português, Russo, Espanhol

Incorpore o web widget de recarga celular CY.SEND® em sites e aumente seu alcance. Use-o no site que você patrocina. Desenhe o 

tráfego de volta para o seu site, o widget inicia o processo de recarga móvel em outro site e recua os clientes para o seu site. Simples, 

eficiente e fácil de implantar, basta copiar e colar seu código em sua página da Web no lugar que desejar. É gerenciado inteiramente a 

partir do Hosted Cloud Merchant PoS.
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ISO 8583:2003

SSL

SSL INTERNET

Cartão de recarga de celulares
Internacionais

Crie seus próprios cartões de recarga de celular de marca para vender em suas lojas.

Operador móvel

Destinatário
da recarga

 ■ Ideal para cartões magnéticos, cartões rígidos ou e-vouchers

 ■ Converte o dinheiro de seus clientes em cartões de recarga 

 ■ Condições de cobertura e de preços configurável 

 ■ Use o seu logotipo e nome da empresa para aumentar o reconhecimento da marca

Cartões de recarga API
Conecte seus aplicativos externos e envie comandos remotos para a plataforma CY.SEND® de cartões de recarga para uma
melhor flexibilidade.

Pelo telefone

Distribuidor
website

API para
aplicativo do
distribuidor

Ponto de venda
automático

Redimir

O cliente compra um
cartão de recarga em

uma loja
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Recompensas de recarga móvel

 ■ Recompense seus consumidores instantaneamente com uma recarga de 
celular 

 ■ A partir de um site, aplicativo smartphone, e por telefone     

 ■ Ideal para campanha de marketing ou como um incentivo

 ■ Recarga de celular é percebida como um presente de dinheiro

Recompense seus clientes com uma recarga de celular para cada ação que eles fazem. Utilize recargas móveis para fins
promocionais.

Recompensas API
Remoto interface com os nossos Prémios e Plataforma de incentivo para uma integração mais profunda com os seus processos
de negócio.

Marcas

Investigação
do mercado

Programas de
fidelidade

Micro tarefas

Campanhas de
comercialização

Anunciantes



Obrigado!


