
FAITH

Happiness
• Purposeful
• Accepting Difference
• Live the Work
• Growth-Minded

Flexibility
• Innovative
• Change Driven
• Adaptable
• Multifunctional

Agility
• Focused
• Finisher
• Energetic
• Explorative Transparency

• Trustable
• Assertive
• Open-Minded
• Communicative

Integrity
• Committed
• Self-Motivated
• Honest
• Diligent
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دیجی پی

هدف ما در دیجی پی، از آغاز تحقق فراگیری مالی و دست رس پذیر کردن خدمات اقتصاد دیجیتال برای همه افراد جامعه با تمرکز بر راهکارهایی، 

جامع، کابرپسند و هوشمند بوده است.  

پس از پیوستن به گروه دیجی کاال و قرار گرفتن در کنار بزرگ ترین مجموعه تجارت الکترونیک منطقه، با فراهم کردن امکان خرید اقساطی کاال بدون 

طی فرآیندهای سنتی بانکی، گام دیگری در تحقق این هدف برداشتیم و اکنون نیز با توسعه خدمات و تمرکز بر دانش و فناوری های روز، در مسیر 

بارورسازی اقتصاد دیجیتال و توانمند کردن تجارت الکترونیک کشور گام برمی داریم. 

عالوه بر کاربران حقیقی، ما خدمات متنوعی را به شرکت ها و کسب وکارهای فعال در تجارت الکترونیک ارائه می کنیم. همه ی شرکت ها و وب سایت

 Smart) های ارایه کننده ی کاال و خدمات که به تعامالت مالی دیجیتال با مشتریان خود نیاز دارند، می توانند به کمک راهکار درگاه پرداخت هوشمند 

IPG) دیجی پی، خدمات فروش و پرداخت آنالین خود را بر بستری امن و مطمئن و با کم ترین خطا در هنگام تراکنش به کاربران ارائه کنند.
همچنین با سرویس بازگشت وجه (Refund)، به کسب وکارها کمک می کنیم، پول  کاربران شان را در هنگام انصراف از خرید به سادگی به حساب 

یا کیف پول کاربران شان برگردانند. 

اعطای اعتبار به کسب وکارهای کوچک، تسهیل فرآیندهای تسویه حساب و تسویه پیش از موعد برای فروشندگان بازارگاه دیجی کاال، اعطای اعتبار 

سازمانی به کارمندان کسب وکارها و حمایت از ارائه کنندگان مینی اپ های مالی در قالب سکوی انتشار از دیگر خدماتی ست که ما به کسب وکارها ارائه 

می کنیم. 

ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

دیجی پی،  فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ با سرمایه گذاری دیجی کاال بر استارت آپ هماپی شروع کرد و اکنون به عنوان بازوی فناوری مالی گروه شرکت

 های دیجی کاال فعالیت خود را با تمرکز بر 

(SIPG) درگاه پرداخت هوشمند •

• خدمات کیف پول الکترونیک

• بازگشت وجه (ریفاند) 

• سوپر اپلیکیشن مالی دیجی پی 

• و سرویس های اعتباری 

ادامه می دهد.


