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Mennica Polska na World Money Fair 2014 w Berlinie
W Mennicy Polskiej trwają ostatnie przygotowania przed największymi targami numizmatycznymi na świecie,
które w dniach 7-9 lutego odbędą się w Berlinie.
Corocznie za targach obecnych jest blisko 300 wystawców – mennic, banków centralnych, dystrybutorów oraz firm współpracujących z branżą
numizmatyczną. Wśród nich swoje produkty zaprezentuje również Mennica Polska. Jak szacują organizatorzy w roku 2013 targi odwiedziło
ponad 150 000 osób.
Na zbliżających się targach w Berlinie, Mennica Polska na swoim stoisku przedstawi kilkaset swoich wyrobów. Wśród nich znajdzie
się kilkadziesiąt absolutnych nowości, które swoją premierę będą miały właśnie w Berlinie. Wśród najciekawszych należy wymienić
m.in. przestrzenną monetę w kształcie kostki emitowaną z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II, monetę w kształcie piramidy.
Wśród najnowszych serii monet kolekcjonerskich zaprezentowane zostaną i swoją premierę będą miały m.in.
• „Utracone Dzieła Sztuki” – seria srebrnych monet kolekcjonerskich prezentująca najwybitniejsze dzieła sztuki, utracone przez Polskę w okresie
II wojny światowej. Pierwsze trzy tematy w serii to „Portret Młodzieńca Rafaela Santi” , „Rzeźba Pięknej Madonny z Torunia” oraz „Kielich
z Opactwa Tynieckiego”.
• „Historyczne Mapy Polski” – seria srebrnych monet kolekcjonerskich prezentujących zmieniające się na przestrzeni wieków granice Polski.
Każda emisja będzie posiadała unikalny kształt – zarysy mapy z okresu, któremu temat został poświęcony. Serię otwiera moneta „Polska
Bolesława Chrobrego”.
Poza najnowszymi seriami i pojedynczymi tematami, na stoisku Mennicy Polskiej zaprezentowane zostaną również najnowsze tematy, będące
kontynuacją rozpoczętych już serii m.in.
• „Arcydzieła Renesansu” – „Portret kobiety” , „Madonna z goździkiem” oraz „Narodziny Wenus”.
• „SOS dla Świata – Zagrożone Gatunki Zwierząt” – Tygrys syberyjski, Zebra Grev’ego oraz Panda Wielka.
• „Dzieci Polskich Lasów” – Warchlaczek, Sarenka oraz Żubrzyk…
.... i wiele, wiele innych.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Stoisko Mennicy Polskiej na planie oznaczone jest symbolem C12.
Godziny otwarcia targów:
- piątek – sobota: 10.00 – 18.00
- niedziela: 10.00 – 16.00
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące targów World Money Fair zawarte są na stronie organizatora.

***
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.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Malina
agnieszka.malina@mc.com.pl
Tel.: +48 22 244 57 13 / +48 515 277 687
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