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Druga odsłona akcji „Cała reszta to szczęście”
„Cała reszta to szczęście” to druga odsłona wspólnej akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Mennicę Polską
oraz Fundację TVN „nie jesteś sam”. W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remont Kliniki
Rehabilitacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Naprawdę warto zostać dobroczynnym
kolekcjonerem!
Na czym polega nasza akcja? To proste! Klienci sklepów partycypujących w tegorocznej edycji mogą otrzymać resztę lub jej część
w Szczęśliwych Dukatach. Wartość każdego krążka to 5 zł. W ten sposób do Państwa portfeli trafią wyjątkowe dukaty, zaprojektowane
specjalnie na tę okazję przez gwiazdy telewizji TVN i wybite przez znanych ze swego kunsztu mincerzy warszawskich. Autorami projektów
tegorocznych Szczęśliwych Dukatów są Małgorzata Rozenek, Martyna Wojciechowska, Agnieszka Szulim, Jakub Wesołowski oraz Małgorzata
Socha. Zachęcamy do zebrania całej kolekcji! „Cała reszta to szczęście” nie jest zwykłą akcją charytatywną. To przede wszystkim doskonała
zabawa, której przyświeca szczytny cel!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony, na której będą mogli przeczytać Państwo więcej o naszej akcji:

www.szczesliwydukat.pl

***
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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