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Möjligheten att betala räkning i butik genom Centre® kommer till fler
orter
Allt fler personer betalar nu sina räkningar i matbutiken. West Internationals nya
koncept för finansiella tjänster, Centre®, har etablerats och blivit en framgång hos flera
handlare runt om i Sverige. Boende i glesbefolkade områden kan nu göra
kontantuttag, insättningar och betala sina räkningar direkt i butik. Lokala
näringsidkare kan enkelt sätta in sina dagskassor direkt på sitt konto. Under juli har
West kontrakterat nya ombud för Centre® i Östergötland, Västernorrland och Jämtland
till ett värde av 1,1 Mkr. Leveranser kommer genomföras under det tredje kvartalet
2013.

– Vi har börjat vår etablering i Sverige där behovet bedöms vara som störst. På flera platser

används Centre® i praktiken av hela orten för att sköta betalningsärenden. Det hjälper ortens
invånare och det hjälper den lokala handlaren som får kommission och ökad
kundtillströmning, säger Sten Karlsson, VD på West International.
Tillgången på finansiella tjänster utanför Sveriges storstäder har minskat dramatiskt de
senaste tio åren. Den satsning som West International nu genomför är ett svar för att
motverka denna negativa trend. Ambitionen är att etablera Centre® över hela Sverige, och
särskilt rikta in sig på mindre orter och glesbefolkade områden.

– Vi uppmanar kommuner i hela Sverige att se Centre® som ett sätt att hålla mindre orter vid
liv och förenkla människors vardag. Två tredjedelar av Sveriges befolkning lever utanför våra
tre storstadsregioner och i Sverige lever 1,7 miljoner pensionärer, människor som inte är
vana vid att sköta betalningsärenden på nätet. Vi ger alla möjligheten att sköta finansiella
tjänster hos sin handlare vilket förenklar för konsumenten, förbättrar för det lokala
näringslivet och gör en levande landsbygd möjlig, säger Sten Karlsson.
Orter i Sverige med handlare som erbjuder finansiella tjänster genom Centre® finns nu i
Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Stockholm, Östergötland och Skåne. Fler
orter tillkommer löpande.
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Om West International AB (publ):
West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland företagets
erbjudanden finns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och andra produkter som alla
syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men
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