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„Cała reszta to szczęście”
To pierwsza wspólna akcja Mennicy Polskiej oraz Fundacji TVN nie jesteś sam, podczas której zbieramy
fundusze na leczenie i rehabilitację dzieci będących pod opieką Fundacji TVN nie jesteś sam.
Reszta w Szczęśliwych Dukatach wydawana w kilkuset sklepach w całej Polsce to środki finansowe, które zostaną przekazane Fundacji TVN
na leczenie i rehabilitację dzieci. Zależy nam, aby klienci sklepów biorących udział w akcji zebrali cała kolekcję Szczęśliwych Dukatów
zaprojektowanych przez gwiazdy TVN.
Szczęśliwy Dukat = 5 zł
Odbierając resztę w Szczęśliwych Dukatach warto pamiętać, że do Państwa portfeli trafiają mosiężne Dukaty, które wybili najlepsi mincerze
Mennicy Polskiej.
Autorami wizerunków Szczęśliwych Dukatów są Prezes Fundacji TVN nie jesteś sam - Pani Bożena Walter oraz dziennikarze TVN: Magda
Mołek, Anna Maruszeczko, Kinga Rusin, Dorota Wellman i Marcin Prokop. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony, na której przeczytacie
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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