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22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Mennicą Polską
100 złotych serduszek oraz pamiątkowe żetony i kubki – Mennica Polska już po raz kolejny będzie grała
z Jurkiem Owsiakiem w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak zwykle jednym z najważniejszych elementów całego Finału będzie internetowa i telefoniczna licytacja złotych serduszek, które od samego
początku dla WOSP wykonuje Mennica Polska. Dotychczas, podczas wszystkich poprzednich finałów przygotowano ich ponad 9 000 sztuk.
W roku poprzednim serduszko z numerem „1” zostało wylicytowane za niebagatelną kwotę 150 000 zł.
W niedzielę 12 stycznia 2013 roku, w dniu 22. Finału, na stoisku Mennicy Polskiej na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
już od godziny 11.30 będzie można nabyć (zasilając puszki WOSP) specjalne okolicznościowe żetony wybijane na żywo przez mincerza Mennicy
Polskiej oraz kubki finałowe zdobione farbą platynową, przygotowane przez Mennicę Metale Szlachetne. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży
żetonów i kubków zasilą konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

***
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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