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Sukces monety Mennicy Polskiej w międzynarodowym konkursie
„Coin of the Year 2015”
Moneta „90 lat BPS Sberbank” wyprodukowana przez Mennicę Polską otrzymała nagrodę w pierwszym etapie
prestiżowego konkursu „Coin of the Year 2015”. Konkurs jest organizowany przez amerykańskie wydawnictwo
Krause Publications.

Moneta „90 lat BPS Sberbank” (nominał 1 rubel) wybita przez Mennicę Polską dla BPS Sberbank z okazji obchodów 90-lecia, wygrała
w pierwszym etapie konkursu „Coin of the Year” zdobywając nagrodę w jednej z dziesięciu kategorii konkursowych – „Best Contemporary Event
Coin” („Moneta upamiętniająca współczesne wydarzenie’’). Monetę projektu Svetlany Nekrasovej wyemitował Narodowy Bank Republiki
Białoruś.
Spośród poszczególnych kategorii, specjalnie powołana kapituła 80 sędziów, w skład której weszli przedstawiciele mennic z całego świata,
dziennikarze oraz międzynarodowi eksperci, wyłoniła dziesięć monet ze stu nominowanych we wszystkich dziesięciu kategoriach. Wybrane
produkty będą rywalizować o miano „Coin of the Year 2015”, wyniki zostaną ogłoszone 31.01.15 na targach monetarnych World Money Fair
w Berlinie.

***
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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