
 
 
 

Tisková zpráva 

V Praze, 9. srpna 2017 

 
Ingenico Group a Mastercard vybaví pražskou 
zoologickou zahradu dárcovskými platebními 
kiosky na ochranu ohrožených druhů zvířat 

 
Zoo Praha se stala první zoo na světě, která využívá speciální platební kiosky instalované 
společností Ingenico Group a Mastercard jako nástroje pro fundraising (získávání finančních 
prostředků) ve prospěch ochrany ohrožených druhů zvířat. Jejich prostřednictvím mohou 
návštěvníci bezkontaktními platbami přispívat na záchranu ohrožených druhů zvířat, včetně 
koně Převalského, gorily nížinné, gaviála indického a laoše (Laoské skalní krysy). Přispívat 
lze jednoduše a bezpečně bezkontaktními platebními kartami nebo pomocí platební aplikace 
Masterpass. Kiosky jsou umístěny na pěti místech v areálu zoo. 
 
„Klíčovým úkolem moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů a nové 
informační a platební kiosky naše snahy posunou opět o něco dále,“ uvádí ředitel Zoo Praha 
Miroslav Bobek a doplňuje: „Věříme, že je naši návštěvníci a příznivci ocení a aktivně využijí. 
Děkujeme společnostem Ingenico Group a Mastercard za pomoc při jejich vývoji, výrobě a 
instalaci.“ 
 
Speciální dárcovské platební kiosky návštěvníci najdou ve spodní části zoo u Vzdělávacího 
centra, v Pavilonu goril a v Pavilonu šelem a plazů. V horní části zoo jsou pak umístěny v 
blízkosti pavilonu Indonéská džungle a v Údolí slonů. „Pražská zoo patří při záchraně 
ohrožených zvířat k nejúspěšnějším na světě a máme radost, že můžeme spojit síly a pomocí 
nových platebních kiosků zapojit i více lidí. Mastercard v Česku vyvíjí platební inovace a 
díky tomu můžeme návštěvníkům v zoo umožnit pohodlnou a bezpečnou platbu,“ řekl 
generální ředitel Mastercard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.  
 
„Je nám potěšením se dlouhodobě podílet na projektech, které přináší vyšší komfort při 
zábavě a vzdělávání v pražské zoo. Samoobslužné informační panely jsou již celkem běžnou 
záležitostí. V poslední době se však velmi žádaným řešením v Evropě staly kiosky platební. 
Věříme, že kiosky s integrovanou platbou, kterou zajišťují bezkontaktní terminály Ingenico 
IUC180B, pomohou vybrat mnoho finančních prostředků pro ohrožené druhy ve volné 
přírodě,“ shrnula generální ředitelka české pobočky společnosti Ingenico Martina 
Kirchrathová. 
 
Návštěvníci mohou prostřednictvím hybridních platebních terminálů přispět částkami od 50 
do 499 Kč na projekty Návratu divokých koní (Převalského) do volné přírody v Mongolsku, 
Toulavý autobus (záchrana goril nížinných a dalších ohrožených druhů ve střední Africe), 
ochranu gaviála v indické řece Čambal či záchranu kriticky ohrožených laošů v Laosu. Každý 
zájemce, jenž na vybraný projekt přispěje libovolnou částkou, získá autogram podpořeného 
zvířete v podobě samolepky s vyobrazením jeho stopy.  
 
 

O společnosti Mastercard 



Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách. 
Provozujeme nejrychlejší síť pro zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční instituce, obchodníky, 
vlády a podniky ve více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Produkty a řešení společnosti Mastercard ještě 
více usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní obchodní činnosti – například nakupování, cestování, 
podnikání a hospodaření s financemi. Sledujte nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se k diskusi 
na CashlessPioneers Blog a přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau. 

 

 
 
O společnosti Ingenico Group 

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) je globální lídr v oblasti plateb. Poskytuje inteligentní, 
důvěryhodná a bezpečná řešení, která usnadňují obchodování prostřednictvím všech kanálů, od kamenných 
prodejen přes online obchody po mobilní platby. Díky nejrozsáhlejší platební síti na světě nabízíme bezpečná 
platební řešení na místní, národní i mezinárodní úrovni. Jsme důvěryhodným celosvětovým partnerem finančních 
institucí i prodejců, od malých obchodníků po nejznámější světové značky. Naše řešení umožňují obchodníkům 
snazší přijímání plateb a naplňování dobré pověsti jejich značky. Další informace naleznete na webech 
www.ingenico.com a twitter.com/ingenico. 
 
 

 
 
 
Kontakty 
 

Ingenico Czech Republic & Slovakia 
Eva Faktorová 
Marketingová manažerka 
eva.faktorova@ingenico.com  
Tel.: +420 225 996 701 

Ingenico Eastern Europe  
Michał Łaszczyk  
Ředitel pro marketing a komunikaci pro oblast východní Evropy  
michał.laszczyk@ingenico.com  
Tel.: +48 504 629 521  
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