PagSeguro participa da APAS SHOW 2019
Pelo segundo ano consecutivo, empresa levará experiências exclusivas para os
visitantes, além de apresentar as soluções de pagamento indicadas para o varejo.
O PagSeguro, empresa do grupo UOL que oferece soluções completas para pagamentos
online e presencial, participa pelo segundo ano consecutivo da APAS Show, maior evento
de supermercados do mundo. Durante a feira, a empresa contará com um estande de
75m² para mostrar ao público as soluções de pagamento do PagSeguro indicadas para
o varejo. Os visitantes ainda poderão testar os produtos, além de receber brindes e
participar de experiências exclusivas.
Em 2018, a participação do PagSeguro no evento rendeu à empresa a estatueta do
Prêmio Caio, realizado pela Eventos Expo Editora e considerado o “Oscar dos Eventos”.
Com mais de 72 mil participantes, a APAS SHOW 2018 contou com um estande do
PagSeguro com as inovações tecnológicas apresentadas de forma interativa, mostrando
o portfólio da empresa em detalhes de tecnologia, user experience, acessibilidade e
interface dos serviços.
Entre as ações no estande, destacou-se um painel gigante de LED, que se tornou um
ponto de referência para os visitantes e exibia imagens do cantor Wesley Safadão
apresentando os produtos do PagSeguro. Além do painel, uma Moderninha gigante
desafiou os participantes em uma disputa inspirada no jogo Genius, com prêmios para
os melhores jogadores.
Para a edição de 2019, o PagSeguro apresentará as soluções de pagamento indicadas
para estabelecimentos que precisam transacionar com agilidade, como supermercados,
hipermercados, farmácias, postos de gasolina e lojas de departamento. Entre as
soluções, está o PagSeguro TEF, que opera com os principais PinPads do mercado,
oferece facilidade de controle e gestão do negócio, disponibilizando em sua plataforma
relatórios em tempo real de todas transações: por loja, por dia, por PDV ou por bandeira,
por meio de Conciliação Integrada e Extrato Eletrônico gratuito.
Além da demonstração dos produtos, o PagSeguro prepara ainda uma série de
experiências exclusivas para os visitantes do evento.
A APAS Show 2019 acontece entre os dias 6 e 9 de maio, no Expo Center Norte, em São
Paulo, e contará com expositores de diversos países.
Serviço:
APAS Show 2019
6 a 9 de maio
Local: Expo Center Norte
###

Sobre o PagSeguro: O PagSeguro promove soluções inovadoras em serviços financeiros e
meios de pagamento, automatizando o processo de compra, venda e transferências para
alavancar negócios de qualquer pessoa e empresa, de forma simples e segura. Empresa do
Grupo Folha/UOL – líder da internet brasileira – o PagSeguro atua como emissor, adquirente e
oferece contas digitais, além de fornecer soluções completas para pagamentos online e
presenciais (por aparelhos mobile e dispositivos POS). O PagSeguro conta ainda com a maior
variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito, débito e refeição, além de
transferências bancárias, pagamentos por boleto, saldo em conta, entre outros. A companhia é
regulada pelo Banco Central do Brasil como instituição de pagamento emissora de moeda
eletrônica e adquirente, tendo parcerias com as principais bandeiras de cartões. Sua
controladora, PagSeguro Digital, tem capital aberto nos EUA (NYSE: PAGS) e é regulada pela
SEC (Securities and Exchange Commission).

Sobre o UOL: O UOL é a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios
de pagamentos digitais. Com cobertura de 84% da internet brasileira (8 em cada 10 brasileiros
acessam o UOL todos os meses) sua homepage recebe mais de 90 milhões de visitantes
únicos/mês. Pioneiro na internet brasileira, com mais de 20 anos de trajetória, oferece mais de
1.000 canais de jornalismo, informação, entretenimento e serviços. O UOL também oferece
aplicativos para celulares e tablets, como o Placar UOL, UOL Cotações, UOL Notícias, entre
outros, que juntos já somam mais de 25 milhões de downloads. Possui a mais completa
plataforma de produtos e serviços da internet nas áreas de meios de pagamento online e
presencial (PagSeguro), soluções de hospedagem para pequenas e médias empresas (UOL
HOST), soluções completas em Outsourcing de TI para grandes empresas (UOLDIVEO),
plataforma completa de Cloud Computing (UOL Cloud), cursos online (UOL EdTech), soluções
em mídia digital (UOL AD_LAB), produtos de segurança e comodidade (Antivírus, Assistência
Técnica, UOL Resolve), conectividade Wifi, entretenimento (Loja de Jogos, UOLEsporteClube,
Banca Digital, ClubeUOL), entre outros. Acesse: uol.com.br/sobre
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