
                                                                             

 

 
 

Persbericht 

Brussel, 5 April 2018 

 

GO Sport werkt samen met Ingenico voor 
nieuwe online marktplaats 
 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), wereldwijd marktleider op het gebied van seamless 
betalingen, heeft vandaag een nieuwe samenwerking met de Franse retailer GO Sport aangekondigd. 
Ingenico gaat voor GO Sport de betalingen voor de nieuwe marktplaats van het bedrijf, go-sport.com, 
verwerken. 
 
Door gebruik te maken van Ingenico's betaaloplossing voor marktplaatsen en een nauwe integratie 
met Mirakl, toonaangevend leverancier van marktplaatsplatformen, bouwde GO Sport snel een 
toekomstbestendige marktplaats. De marktplaats voldoet aan de nieuwe Payment Service Directive 
(PSD2), die in januari 2018 in werking is getreden. Om aan de ambitieuze planning van GO Sport te 
voldoen, werkt Ingenico nauw samen met Decade, de systeemintegrator van de sportketen. Op deze 
manier leverde Ingenico oplossingen voor financiële rapportage die direct aansluiten op de financiële 
systemen die GO Sport al gebruikt. 
 
Online marktplaatsen zoals GO Sport zullen naar verwachting tegen 2020 goed zijn voor bijna 40% 
van de omzet op de wereldwijde online retailmarkt, blijkt uit onderzoek van de eCommerce 
Foundation en Nyenrode Business University. Met de introductie van PSD2 moeten marktplaatsen 
rekening houden met nieuwe wetgeving rondom online betalingen. Dankzij de samenwerking met 
Ingenico heeft GO Sport een toekomstbestendige oplossing. Bovendien kan GO Sport eenvoudig 
internationaal uitbreiden door gebruik te maken van het grote scala aan internationale 
betaalmethoden dat Ingenico biedt.  
 
« Online marktplaatsen zijn een belangrijke motor voor de groei van eCommerce. Tegelijkertijd is het 
een complex business model, omdat de marktplaats de positie van tussenpersoon inneemt en de 
wetgeving continu evolueert, » aldus Gilles Brabant, Head of online payment Sales Frankrijk bij 
Ingenico Group. « Met onze oplossing voor marktplaatsen voldoet GO Sport aan alle eisen van de 
PSD2 en kunnen ze zich opmaken voor internationale groei. » 
 
« Toen we besloten onze marktplaats opnieuw te lanceren, hebben we een zeer strikte tijdslijn 
opgesteld. Ook de eisen op het gebied van compliance lagen hoog. Ingenico was hierin de juiste 
partner om hieraan te kunnen voldoen, » geeft Rachid Charki, e-commerce Director van GO Sport, aan. 
« De integratie van Ingenico met ons Mirakl-platform, de toewijding om aan onze tijdsplanning te 
kunnen voldoen en kunnen voldoen aan de PSD2-richtlijnen: allemaal redenen om voor Ingenico te 
kiezen. » 
 
Over Ingenico Group  

https://www.go-sport.com/
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Ingenico Group is wereldwijd marktleider in betalingen en voorziet in seamless, betrouwbare en 
veilige oplossingen om verkoop op alle fronten te versterken, of dat nou in-store, online of mobiel is. 
Met het grootste payment acceptance netwerk ter wereld leveren we veilige betaaloplossingen op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. We zijn een betrouwbare partner van wereldklasse voor 
financiële instellingen en retailers, van kleine winkeliers tot bij iedereen bekende multinationals. Onze 
oplossingen stellen winkeliers in staat het betaalproces te vereenvoudigen en hun merkbelofte waar 
te maken. Meer weten? Zie www.ingenico.com, www.twitter.com/ingenico of bekijk onze blog. 
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