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Rendezvénybelépők mobilon az iziSHOP-tól 

 
Budapest, 2007 augusztus 30. – Szeptembertől minden szórakozni vágyó már a mobiltelefonján is 
megvásárolhatja belépőjegyét az InterTicket összes színház-, koncert- és sportrendezvényére a Hedz Kft. 
által üzemeltetett iziSHOP mobiláruház segítségével. 
 
Jelentős újdonság a színház-, koncert- és sportesemények rajongóinak, hogy a hazai piacvezető online jegyiroda, 
az InterTicket, minden rendezvénybelépőjét már mobiltelefonon is megvásárolhatjuk. A folyamatosan bővülő 
iziSHOP új szolgáltatása azoknak jelent nagy előnyt, akiknek nincs mindig kéznél az Internet, de szeretnék a 
jegyelővételek fáradságos sorbanállását elkerülni. „Az iziSHOP kitűnő választás azoknak, akik vásárlási keretek 
korlátai nélkül, mobilszolgáltatótól függetlenül, igazán felhasználóbarát felületen kívánják kiválasztani és 
megvásárolni belépőjegyeiket.” – kommentálta a hírt Jobbágy Ervin, az InterTicket Kft. ügyvezetője. 
 
A mobiltelefon menüjébe beépülő iziSHOP a vásárlónak egy praktikus programkeresőt kínál, mellyel több ezer 
rendezvény közül választhat és rögtön jegyet is válthat. „Mostantól ha egy utcai plakáton megpillantunk egy 
rendezvényt és látjuk mellette az iziSHOP logóját, akkor a jegyet ott helyben pár perc alatt meg is vásárolhatjuk 
saját mobilunkról.” - magyarázza az új szolgáltatás perspektíváit az iziSHOP-ot kifejlesztő Hedz Kft. ügyvezetője, 
Fejes Sándor. Eltérően más mobilos rendszerektől, az iziSHOPban a fizetés nem a telefonszámlánk vagy egy 
előre feltöltött egyenleg terhére, hanem ezeknél lényegesen nagyobb költési keretet és kényelmet biztosító Visa 
vagy MasterCard típusú bankkártyánkról történik. Hedz banki partnere az Inter-Európa Bank. Az iziSHOPban 
megvásárolt belépők a rendezvény előtt, a helyszínen a pénztáraknál vehetők át a mobiltelefonra kapott kód 
segítségével. 
 
Az iziSHOP használatához mindössze egy Java alkalmazást kell letölteni egyszer telefonunkra, mely nemcsak a 
hazai, de külföldi mobilosok számára is 1-2 perc alatt elvégezhető (bővebben: www.izishop.hu, wap.izishop.hu). 
Számukra jelenleg angol és német nyelvi változatok állnak rendelkezésre. Ma az iziSHOP-ban 
rendezvényjegyeken kívül orvosi vizit- és napidíjat, valamint autópályamatricát vásárolhatunk kényelmi felárak 
nélkül, de a választék rövidesen további újabb alkalmazásokkal bővül . 
 
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu  
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai 
cég. A Hedz megoldásai közüzemek, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést 
mobiltelefonra épülő elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fő termékei a bankok számára kifejlesztett 
HMB mobil banki rendszer, az erős autentikációt biztosító iziSEC, közüzemek számára kínált mobiltelefonos 
számlafizetést megvalósító moBill, valamint az Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási 
alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történő bankkártyás vásárlást megvalósító iziSHOP. 
 
Interticket Kft. – www.interticket.hu  
Az InterTicket a magyarországi elektronikus jegyterjesztés terén piacvezető pozíciót tölt be. Rendezvényhelyszín-
partnerei között megtalálható a legtöbb hazai színház, koncerthelyszín, fesztivál és számos labdarúgó-stadion is, 
amelyek teljes jegykészletéhez elérést biztosít nemcsak országos jegyirodai hálózatán, de más, elektronikus 
csatornákon is. Az online vásárlás lehetőséget – a már több éve alkalmazott internetes felületek mellett – a cég, 
partnereivel kiterjesztette a mobil-telefonokra is, ahol a vásárló azonnali fizetéssel foglalhatja le jegyét. 
 
Inter-Európa Bank Zrt. - www.ieb.hu  
Az Inter-Európa Bank, amely a tavalyi évben elnyerte az Év Leginnovatívabb Bankja és az Év Befektetési 
Szolgáltatója díjakat, Olaszország vezető pénzintézetének, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja. Az Inter-
Európa Bank hazánkban úttörő szerepet játszott az e-kereskedelem piaci kialakításában és támogatásában. A 
Bank a hazai szereplők közül elsőként, 1999 óta foglalkozik online fizetési tranzakcióik biztonságos 
lebonyolításával, melynek keretében a legnagyobb hazai e-kereskedőknek nyújtja a kártyás elfogadás 
lehetőségét és mára a teljes ügyfél-spektrumát lefedik az eBusiness szolgáltatások. 
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