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Mennica Polska z trzema nagrodami po konkursie „Coin Constellation - 2015”
w Moskwie
25 czerwca, podczas szóstej edycji gali międzynarodowego konkursu numizmatycznego „Coin Constellation”
w Moskwie, Mennica Polska S.A. została wyróżniona aż trzema nagrodami w kategoriach: „Moneta Klasyczna”,
„Seria Roku” oraz „Oryginalna Technologia”. O wygraną walczyło 240 monet okolicznościowych oraz 23 serie.
W kategorii „Moneta Klasyczna” Mennica Polska zajęła pierwsze miejsce za monetę pamiątkową „Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014”
(nominał: 200 zł), zaprojektowaną z okazji tego wydarzenia. Na awersie widnieje wizerunek orła z godła Rzeczpospolitej Polskiej, nominał oraz
koła olimpijskie. Tło zdobi lustrzana i stylizowana powierzchnia dekoracyjna. Jej rewers natomiast przedstawia wizerunek łyżwiarza szybkiego
na lodzie oraz napis „POLSKA REPREZENTACJA OLIMPIJSKA SOCZI 2014”. Monetę wykonano ze złota Au 900.
Więcej informacji na stronie: http://www.mennica.com.pl/produkty-i-uslugi/produkty-mennicze/monety-nbp/monety
kolekcjonerskie/produkt/zobacz/polska-reprezentacja-olimpijska-soczi-2014-200-zl.html

Mennica Polska zajęła także trzecie miejsce w kategorii „Oryginalna Technologia”, za pierwszą na świecie monetę w kształcie kostki,
upamiętniającą 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wybita została z 6,5 uncji srebra wysokiej próby. Moneta o nominale 25 dolarów
nowozelandzkich to imponujący projekt i dzieło najwyższego kunsztu menniczego.
Więcej informacji na stronie: http://www.mennica.com.pl/produkty-i-uslugi/produkty-mennicze/monety-zagranicznychemitentow/produkt/zobacz/swiety-jan-pawel-ii-kostka-25-dolarow.html

Kolejna nagroda, za trzecie miejsce w kategorii „Seria Roku”, przypadła Mennicy Polskiej i emitentowi – Centralnemu Bankowi Republiki Armenii,
za cykl „Najstarsze Drzewa Świata”, który powstały z inspiracji pięknem pomników przyrody. Na czterech srebrnych monetach znalazły się:
Platan ze Skhtorashen, Dąb Anielski, Sekwoja Olbrzymia Generał Sherman oraz Kasztanowiec Stu Koni.
Więcej informacji na stronie: http://www.mennica.com.pl/produkty-i-uslugi/produkty-mennicze/monety-zagranicznychemitentow/produkt/zobacz/kolekcja-4-monet-najstarsze-drzewa-swiata.html

– „Przy produkcji monet wykazujemy się dbałością o każdy detal. Nasze śmiałe pomysły opracowywane przy wykorzystaniu najnowocześniejszej
technologii, znajdują uznanie nie tylko u polskich i zagranicznych emitentów, ale także specjalistów w dziedzinie numizmatyki. Zdobycie nagród,
w kolejnej już edycji „Coin Constellation”, i to w aż trzech kategoriach konkursowych, jest potwierdzeniem jakości i wyjątkowości naszych
produktów. Cieszymy się, że nasza ciężka praca doceniana jest na międzynarodowej scenie numizmatycznej ”– powiedział Siemowit Kalukiewicz,
Dyrektor Produkcyjno-Operacyjny Mennica Polska S.A.
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Wizerunki monet wraz z ich szczegółowym opisem zostały ocenione przez członków międzynarodowego jury, w skład którego weszli m.in.:
eksperci muzeów, domów akcyjnych, stowarzyszeń numizmatycznych oraz autorzy specjalistycznych publikacji dotyczących monet. Zadaniem
ekspertów było przyznanie nagród w dziewięciu kategoriach: „Unikalna koncepcja”; „Udane Rozwiązania Artystyczne”; „Oryginalna technologia”;
„Monety klasyczne”; „Monety pamiątkowe”; „Srebrna Moneta Roku”; „Złota Moneta Roku”; „Moneta Roku” oraz „Seria Roku”.

***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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