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Umowa dotycząca URBANCARD podpisana na kolejne cztery lata
Urząd Miasta Wrocławia powierzył Mennicy Polskiej dalsze zarządzanie systemem sprzedaży biletów
komunikacji miejskiej.
Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia i Grzegorz Zambrzycki – Prezes Mennicy Polskiej, podpisali dziś we Wrocławiu umowę
na obsługę i rozwój systemu miejskiego URBANCARD na najbliższe cztery lata. Zgodnie z kontraktem w kolejnym okresie współpracy w mieście
pojawi się 13 nowych biletomatów stacjonarnych oraz dodatkowe biuro obsługi klienta w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego we Wrocławiu (ul. Prusa 74-76).
– „System URBANCARD jest wyjątkowy pod wieloma względami. Kiedy cztery lata temu zaczynaliśmy proces jego wdrażania we Wrocławiu
wiedzieliśmy, że rozwijamy najbardziej nowoczesny system miejski w Polsce i w tej części Europy. Zyskaliśmy unikalne doświadczenia.” –
powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A. – „W ciągu ostatnich lat systematycznie przekonujemy nowych pasażerów
do korzystania z systemu. W związku z ich rosnącą liczbą dodajemy także dodatkowe urządzenia i punkt obsługi dostosowane do obecnych potrzeb
odbiorców naszych usług.” – dodał Zambrzycki.

***
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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