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Mennica Polska dla Orkiestry Owsiaka. Dziękujemy za wspólną akcję!
100 Złotych Serduszek, ponad 6 tys. żetonów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 600 kubków – Mennica
Polska po raz kolejny zagrała razem z Jurkiem Owsiakiem. Tym razem na rzecz ratowania dzieci i zapewnienia
opieki medycznej dla seniorów. Dzięki Państwa hojności zebraliśmy blisko 25 tys. zł.
Jak zwykle, jednym z najważniejszych elementów Wielkiego Finału była licytacja Złotych Serduszek, które od samego początku Mennica Polska
wykonuje dla Orkiestry. W tym roku było to kolejnych 100 prawie 5-gramowych serduszek. Od początku współpracy z WOŚP powstało ich
łącznie ponad 9 tys. W tym roku serduszko z numerem jeden zostało wylicytowane za 150 tys. złotych.
Dla wszystkich, którzy nie brali udziału w licytacji serduszek, Mennica Polska przygotowała dodatkowo żetony Wielkiej Orkiestry, które na żywo
wybijane przez były przez mincerza na stoisku na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Nabywców znalazły także wszystkie przygotowane
przez Mennicę-Metale Szlachetne kubki pomalowane farbami z zawartością prawdziwego złota.

***
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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mennica Polska S.A ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, tel.: (22) 656 40 00, faks: (22) 620 52 22
NIP: 527-00-23-255, REGON: 010635937, Kapitał Zakładowy: 51 337 426 zł (pokryty w całości)
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000019196
www.mennica.com.pl, mennica@mennica.com.pl

