
       

 
 

Informação de Agenda  

Mobile Payment Trends  
Amanhã, 8 de fevereiro | 9H30 – 11H30 

Hotel Tivoli Oriente  
 

Amen e PayPal explicam futuro dos pagamentos online 
 

Lisboa, 07 de fevereiro de 2013 - A Amen, líder europeia no mercado de 
fornecimento de soluções de presença na Internet, que integra a multinacional 
Dada – realiza amanhã, dia 8, em parceria com o PayPal, o evento “Mobile 
Payment Trends”, que visa apresentar as novas tendências nos pagamentos 
online. O evento começa às 09H30 e terá lugar no Hotel Tivoli Oriente.  
 
Dirigido a todos os revendedores, clientes e interessados neste tema, o “Mobile 
Payment Trends” terá como orador Miguel Fernandes, Head of Sales da PayPal em 
Portugal, que irá demonstrar todas as potencialidades dos pagamentos PayPal em 
ambiente online (mobile e web) e offline, através de exemplos concretos de 
Portugal, Espanha e de outros mercados internacionais.  
 
O foco será na exposição de exemplos em dispositivos móveis, por ser cada vez 
mais a tendência, e em métodos para ajudar as empresas a conseguirem vender 
mais e melhor os seus produtos e serviços aos consumidores, que se mostram mais 
informados e exigentes. 
 
AGENDA: 
Evento: Mobile Payment Trends – Para inscrições, visitar 
http://events.amenworld.pt/  
Data: 08 de fevereiro – 09H30-11H30 
Local: Hotel Tivoli Oriente | Avenida Dom João II Parcela 1.14 Lote 3, 1900-083 
Lisboa 

*** 
 
Sobre o PayPal 
PayPal é a forma rápida e segura de pagar e receber pagamentos online e através de dispositivos 
móveis. Com PayPal, os utilizadores podem efetuar pagamentos com um cartão de crédito, cartão 
de débito ou saldo da conta PayPal sem partilhar dados financeiros com os comerciantes. Com mais 
de 123 milhões de contas ativas em 190 mercados e 25 moedas em todo o mundo, PayPal facilita o 
comércio global. PayPal é uma companhia eBay (NASDAQ: EBAY). Está sediada em San Jose, 
Califórnia, e a sua sede internacional é em Singapura. Para mais informações visite www.paypal.pt  
 
Sobre a Amen  
Empresa pertencente à multinacional italiana DADA, a Amen é líder europeia no mercado de 
fornecimento de soluções de presença na Internet. Em Portugal desde 2004, a Amen disponibiliza 
uma nova e extremamente competitiva gama de serviços de registo de domínios, alojamento, 



       

criação e promoção de Websites, bem como eficazes ferramentas de e-business, proteção de marca 
e publicidade online avançada. DADA opera na Europa através das insígnias Namesco e Amen (Reino 
Unido), Register365 (Irlanda), Nominalia e Amen (Espanha), Register.it (Itália) e Amen (Bélgica, 
França, Portugal e Holanda).  
Com 510.000 clientes na área do hosting, a Dada gere aproximadamente 1,7 milhões de domínios 
registados em mais de 250 extensões, apresentando cerca de 30.000 novos registos por mês. 
Em abril de 2009, a Amen finalizou a sua integração na multinacional DADA – um processo que 
processo incluiu um conjunto de mudanças, como a alteração da sua identidade visual (logótipo e 
site), com o principal objetivo de colocar a empresa entre os cinco primeiros grupos mundiais de 
serviços de Internet dedicados a profissionais e particulares, disponibilizando a oferta mais 
completa e competitiva do mercado.  
Em julho de 2010, a Amen Portugal ganhou o Prémio Leitor PCGUIA na categoria “Melhor Serviço 
de Alojamento”, sendo a primeira vencedora nessa categoria.   
 
Para mais informações contacte: 
Amen 
Inês Santos 
PressDirecto - Grupo YoungNetwork 
Rua Fernando Vaz, 12 - A 
1750-108 Lisboa 
Telefone: +351 21 750 60 40 
Telemóvel : +351 96 209 02 67 
E-mail: ines.santos@pressdirecto.com  
Web: www.youngnetwork.pt  
 
PayPal 
Text100 - prensaPayPal@text100.es 


